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APRESENTAÇÃO 

O quarto tomo da Coleção Principiologia Constitucional e Política do Direito, intitulado 

“Direito, Globalização e Transnacionalidade”, é composto por 13 (treze) textos desenvolvidos por 

pesquisadores vinculados a Programas de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito do Brasil e do 

exterior, com o intuito de difundir os estudos referentes às áreas de concentração Fundamentos do 

Direito Positivo e Constitucionalismo, Transnacionalidade e Produção do Direito dos cursos de 

Mestrado e Doutorado, respectivamente, promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí (PPCJ/UNIVALI).  

A organização desta obra conta com a participação desta subscritora e do Professor Doutor 

Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, vinculados ao PPCJ/UNIVALI, e também, em razão da 

estreita parceria de internacionalização com a Università Degli Studi di Perugia, com a participação 

da Professora Doutora Maria Chiara Locchi. 

De outro lado, a coordenação da produção dos trabalhos coube às Professoras Doutoras 

Natammy Luana de Aguiar Bonissoni e Luciene Dal Ri, também vinculadas ao PPCJ/UNIVALI. 

Esta obra é resultado de Convênio de fomento formulado com a Academia Judicial do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina; a Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario per 

l'Umbria – ADISU de Perugia na Itália; e com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, por intermédio do seu Programa Nacional de Pós-Doutorado – PNPD, ante a 

concessão de bolsa de Pós-Doutorado concedida a esta subscritora. 

Cabe ressaltar que a excelência dos trabalhos científicos ora produzidos contribuem com 

relevante valor teórico e rigor da pesquisa, provocando importantes discussões acerca da ampla 

temática relacionada ao Direito, Globalização e Transnacionalidade. 

O primeiro texto incumbiu ao Professor Doutor Claudio Carneiro, e aborda a era da 

compliance em tempos de globalização e (neo) constitucionalismo.  

Na sequência, a doutoranda Juliete Ruana Mafra Granado e o Professor Doutor Maurizio 

Oliviero, com o intuito de apresentar uma compreensão acerca do constitucionalismo e dos novos 

constitucionalismos, tratam das facetas do neoconstitucionalismo e do constitucionalismo 

contemporâneo. 

O terceiro texto coube ao Professor Doutor Pedro Trovão do Rosário, contendo a discussão 
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sobre os direitos fundamentais numa União Europeia em crise, ante a evidente falta, em âmbito 

europeu, de uma norma jurídico-constitucional e de correspondentes mecanismos de garantia. 

O texto subsequente, de autoria da Professora Doutora Maria Chiara Locchi, aborda o Direito 

comparado e a complexidade das taxonomias, examinando alguns nós problemáticos das 

classificações elaboradas pela doutrina constitucional-comparatista em termos da forma de Estado, 

à luz de perfis que se mostram cruciais na compreensão do desenvolvimento das ordens 

constitucionais contemporâneas.  

À esta subscritora e à doutoranda Alessandra Vanessa Teixeira coube elaborar o quinto texto, 

intitulado o elã globalizante das corporações transnacionais e o desemprego estrutural em um 

contexto transnacional, cujo objetivo é apresentar a globalização como força motriz das 

corporações transnacionais e analisar a sua relação com o desemprego estrutural globalmente 

difundido. 

Na sequência, a Professora Doutora Natammy Luana de Aguiar Bonissoni elaborou estudo a 

fim de realizar uma análise introdutória sobre a cosmovisão como figura imprescindível no contexto 

da discussão científica e acadêmica do atual mundo globalizado. 

O Professor Doutor Marcelo Sampaio Soares de Azevedo contribuiu com a temática acerca 

da soberania e a liberdade religiosa no tratado Brasil – Santa Sé, com a pretensão de averiguar a 

existência de uma ordem espiritual distinta e independente da ordem política no corpo das 

disposições do tratado em estudo.  

O oitavo texto, de autoria do Professor Doutor Marcus Paulo Rycembel Boeira, averigua a 

semiótica do enunciado normativo: norma, linguagem e teoria do signo na escolástica tardia, com 

o objetivo de explorar seu horizonte semiótico para articulá-la com a teoria dos signos tal como 

preconizada na semiótica de alguns dos escolásticos ibéricos. 

A Professora Luciene Dalri traz sua contribuição com a elaboração do texto intitulado os 

(des)caminhos da Convenção Internacional sobre os Direitos dos trabalhadores migrantes e suas 

famílias, considerando a dificuldade na efetivação dos direitos dos migrantes, notadamente ante a 

não ratificação e incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro da citada convenção. 

Por conseguinte, o Professor Doutor Pedro Manoel Abreu aborda os desafios políticos e 

morais do juiz e do sistema de justiça na cena contemporânea, desafiando para uma leitura 

diferenciada do sistema de Justiça e do exercício da magistratura, abordando a figura do juiz 
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humanista como possibilidade de resgate do discurso da ética e da confiança, em tempos de 

primado do princípio da eficiência e de uma política de resultados.  

O décimo primeiro texto foi elaborado pelo Professor Doutor Orlando Luiz Zanon Junior, cujo 

título, casos fáceis ou difíceis sob a perspectiva do julgador, apresenta os critérios para classificação 

do grau de dificuldade dos casos judiciais, sob a perspectiva do julgador, considerando as 

peculiaridades do sistema jurídico brasileiro. 

O Professor Doutor Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto aborda os reflexos negativos 

do ativismo judicial na gestão democrática das cidades, tecendo críticas ao ativismo judicial e o risco 

de abandono do governo de leis, sob pena de prejudicar um sistema político e jurídico que visa à 

consolidação de um governo de leis.  

O décimo terceiro e derradeiro texto, de autoria dos Professores Doutores Paulo Afonso 

Brum Vez e José Antonio Savaris, aborda a questão relativa à política pública assistencial à pessoa 

com deficiência e apresenta as novas orientações jurisprudenciais acerca do benefício de prestação 

continuada, buscando fundamentos argumentativos para enfrentamento do desafio de tornar o 

acesso ao citado benefício aderente à realidade social e aos objetivos constitucionais de proteção 

social dos portadores de deficiência. 

Ante à relevância dos temas abordados, é com muito prazer e satisfação que convidamos o 

leitor a participar do debate proposto por esta obra, composta por talentosos pesquisadores 

nacionais e internacionais, acreditando que esta produção científica possa seguir contribuindo para 

o desenvolvimento de importantes reflexões da comunidade jurídica mundial. 

Nova Trento/SC, 30 de novembro de 2018. 

Dra. Carla Piffer 
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A ERA DO COMPLIANCE EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO E (NEO) 

CONSTITUCIONALISMO  

 

Claudio Carneiro1 

 

INTRODUÇÃO 

O fenômeno da globalização possibilitou que se identificasse, com mais facilidade, as crises 

que assolam o mundo moderno, sejam elas econômicas, financeiras, sociais e, até mesmo, morais. 

Problemas de corrupção e suborno vividos em vários países mostrou o quão nefasta é a 

consequência dessas mazelas e, da mesma forma, o quanto é importante para um país e para as 

suas relações internacionais, manter a estabilidade econômica interna.  

Nesse contexto, na seara constitucional a evolução do movimento intitulado 

Neoconstitucionalsimo caminha no sentido de buscar no texto constitucional a eficácia dos direitos 

assegurados na Constituição de cada país.  

No âmbito brasileiro, percebe-se, que a influência de normas estrangeiras é cada vez mais 

abrangente. Entre elas, as normas standards sobre Compliance que trazem em sua essência 

preceitos de Boa-Governança, Gestão de Riscos e combate à corrupção e ao suborno. Diante desses 

princípios basilares que têm sido corrompidos pela ação humana e em alguns casos empresariais, o 

Sistema de Integridade (Compliance) pode ser considerado uma importante ferramenta para o 

avanço do Novo Constitucionalismo no país. Isto porque, essa implantação propiciará a ampliação 

dos instrumentos de controle, conferindo também uma maior transparência da Gestão dos recursos 

públicos e, com isso, aumentar a efetividade dos Direitos Fundamentais, em especial os sociais que 

exigem um maior dispêndio de recursos. 

                                                        
1 Advogado, Consultor e Auditor Líder de Compliance e Antissuborno. Sócio Fundador do escritório Claudio Carneiro Advogados 

Associados. Pós-Doutor pela Universidade Nova de Lisboa (Portugal). Doutor e Mestre em Direito Fiscal. Coordenador do Curso de 
Compliance Avançado da FGV. Professor do Curso de Doutorado da Universidade Autônoma de Lisboa. Professor do Mestrado da 
UniFG/BA. Diretor do IBC (Instituto Brasileiro de Compliance). Avaliador Especialista em Compliance do Inmetro. Membro da 
Comissão Antissuborno da ABNT/CEE-278. Membro da Comissão de Governança das Organizações da ABNT/CCE-309. Presidente 
da Comissão Nacional de Compliance e Governança do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB). Coordenador do Curso de 
Planejamento Tributário e Processo Tributário Estratégico da FGV. Professor da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Membro 
do Grupo de pesquisa da União Europeia sobre Análise Econômica do Direito, Boa Governança e Compliance. Presidente da 
Comissão de Direito à Educação da OAB/RJ. Presidente da 57ª Subseção da OAB/RJ (Triênio 2016-2018). Autor de várias obras no 
Brasil e no Exterior. E-mail: mailto:professorclaudiocarneiro@gmail.com 
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1. O COMPLIANCE E O (NEO)CONSTITUCIONALISMO 

 Em alguns países, tais como, Itália (1947) e Alemanha (1949) e, depois, Portugal (1976) e 

Espanha (1978), as Constituições marcaram a ruptura com o autoritarismo, estabelecendo um 

compromisso com a paz, especialmente no que se refere ao desenvolvimento e respeito aos Direitos 

Humanos. Já no Brasil, o grande marco do Constitucionalismo Contemporâneo2  foi a abertura 

democrática vivida em meados da década de 1980 e a elaboração da Constituição de 1988. 

A primazia do princípio da dignidade da pessoa humana, a qual deve ser protegida e 

promovida pelos Poderes Públicos e pela sociedade passou a ser elemento essencial desse 

movimento, bem como o enaltecimento da força normativa da Constituição, pois direitos custam 

dinheiro3 . Segundo CARBONELL e JARAMILO4  estas constituições contêm amplos catálogos de 

direitos fundamentais: “... lo que viene a suponer um marco muy renovado de relaciones entre el 

Estado y los ciudadanos, sobre todo por la profundidad y el grado de detalle de los postulados 

constitucionales que recongen tales derecho”. 

Para SARMENTO5, o Neoconstitucionalismo envolve fenômenos como a força normativa dos 

princípios, a rejeição do formalismo, a reaproximação entre o Direito e a Moral e a judicialização da 

Política. Já STRECK6 afirma que o Neoconstitucionalismo significa ruptura, tanto com o Positivismo 

como no modelo de Constitucionalismo Liberal. Por esse motivo, o Direito deixaria de ser regulador 

para ser transformador. Para este autor há uma incompatibilidade paradigmática entre o novo 

Constitucionalismo (compromissório, principiológico e dirigente) e o Positivismo Jurídico, nas suas 

mais variadas formas, e nesse sentido, qualquer postura que, de algum modo, se enquadre nas 

características ou teses que sustentam o Positivismo, entraria na linha de colisão com esse (novo) 

tipo de Constitucionalismo7. 

                                                        
2 Paralelamente ao que se preferiu chamar de Constitucionalismo Contemporâneo ao invés de Neoconstitucionalismo, surgiu a 

“crise” da efetividade da Justiça e do papel das Cortes Constitucionais como elemento estabilizador das relações jurídicas. 
Abordamos melhor o tema em nossa obra: CARNEIRO, Claudio. Neocosntitucionalismo e Austeridade Fiscal. Confronto 
Constitucional-hermenutico das cortes constitucionais do Brasil e de Portugal. Salvador: Juspodivm. 2017. 

3 HOLMES, Sthephen Holmes; SUSTEIN, Cass R., The Cost of Rights: why liberty depends on Taxes. New York: W. W. Norton & Co. 
1999. P. 15. 

4 CARBONELL, Miguel e JARAMILLO, Leonardo Garcia. El Canon neoconstitucional. Madri: Editora Trota. 2010. P. 154. 

5 SARMENTO, Daniel. Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. P. 113.  

6 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. Constituição Hermenêutica e Teorias Discursivas. Da possibilidade à necessidade de 
respostas corretas em Direito. Rio de Janeiro: Lumen júris. 2009. P. 8. 

7 STRECK, Lenio Luiz. Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 
n. 4, Jan-Jun. p. 9-21. 2011. P. 11. 
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Na visão de BARROSO8, são características do Neoconstitucionalismo a redescoberta dos 

princípios jurídicos (em especial a dignidade da pessoa humana), a expansão da jurisdição 

constitucional, com ênfase no surgimento de tribunais constitucionais, e o desenvolvimento de 

novos métodos e princípios na hermenêutica constitucional. É o que o autor chama de crise da 

efetividade, que para STRECK 9  decorre da chamada “crise do Estado de Direito”. Falar em 

neoconstitucionalismo “implica em ir além de um constitucionalismo de feições liberais – que, no 

Brasil, sempre foi um simulacro em anos intercalados por regimes autoritários”, ou seja, em direção 

a um Constitucionalismo Compromissório, de feições dirigentes, que possibilite (em todos os níveis) 

a efetivação de um regime democrático.  

É sempre oportuno frisar que o “novo” texto constitucional representa a real possibilidade 

de ruptura do antigo modelo de direito e de Estado, a partir de uma perspectiva compromissória e 

dirigente.  

Há que se destacar, porém, a distinção entre o ideal e o real, ou seja, a existência de uma 

considerável distância entre o plano do “ser” e do “dever ser”, valendo-se da expressão de 

HABERMAS10 – a “impotência do dever ser”. A tradição, tão combatida por Habermas, mostrou que 

no modelo anterior não havia espaço para o mundo prático, ou seja, para a discussão dos conflitos 

sociais. Percebe-se, assim, que o discurso exegético-positivista, ainda dominante no campo da 

dogmática jurídica, sobretudo sob o ponto de vista fiscal, representa um retrocesso. Isto porque, 

além de continuar a sustentar discursos objetivistas, identificando texto e sentido do texto, busca 

nas diversas teorias subjetivistas, a partir de uma axiologia que submete o texto à subjetividade 

assujeitadora do intérprete, transformar o processo interpretativo em uma subsunção dualística do 

fato à norma, como se fato e direito fossem coisas cindíveis e os textos fossem meros enunciados 

linguísticos.  

É cediço que por trás de toda Constituição, em especial as democráticas, não existe apenas 

uma técnica legislativa, ou um formalismo estéril, mas sim um movimento, uma conquista de 

pessoas para novos avanços políticos e sociais. Nesse sentido, surge um sentimento constitucional 

no País e na sociedade que deve ser efetivamente alcançado, não deixando essa discussão 

                                                        
8 BARROSO, Luiz Roberto.  Temas de Direito Constitucional – Tomo III. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2005. P. 48. 

9  STRECK, Lenio. Hermenêutica e(m) crise: Uma exploração hermenêutica da Construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 1999. P. 48. 

10  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro. 1997. P. 83. 
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meramente no plano teórico ou utópico, mas levando-a principalmente para o prático, pois o marco 

filosófico do “novo” direito constitucional é o pós-positivismo, e o debate sobre sua caracterização 

situa-se na confluência das duas grandes correntes de pensamento que oferecem paradigmas 

opostos para o Direito, mas que, por vezes, são singularmente complementares: o Jusnaturalismo 

e o Positivismo.  

No plano teórico, três aspectos passaram a ser importantes no que se refere à aplicação do 

Direito Constitucional: a força normativa da Constituição; o desenvolvimento de uma nova 

dogmática da interpretação constitucional e, com isso, a expansão da jurisdição constitucional. 

Contudo, no campo prático, e esse é o nosso principal questionamento, não percebemos nenhuma 

mudança significativa. 

É claro que sabemos a importância do orçamento de um país para fazer frente às despesas11 

e, por isso, não sustentamos aqui uma postura anarquista ou de total liberalidade fiscal12 e, por isso, 

corroboramos o entendimento de SILVA13, ao afirmar que o princípio da separação dos Poderes e a 

competência de dispor do orçamento não são ideias absolutas, pois sofrem limitações 

constitucionais, nem são fins em si mesmos, mas meios para o controle do Poder Estatal e garantia 

dos direitos individuais. Aliás, o objetivo é exatamente procurar mostrar a relação existente entre a 

questão orçamentária e a absorção dessa demanda populacional que, ato contínuo, reflete na 

concretização de direitos fundamentais. Daí a importância do Compliance ser analisado à luz do 

movimento Neoconstitucionalista, pois ficou provado através dos últimos escândalos noticiados 

que a corrupção subtraiu parte dos recursos públicos que seriam destinados aos serviços públicos 

essenciais, melhor estrutura na saúde e na educação, etc. Nesse sentido, as normas de Compliance 

precisam ser aplicadas à luz da ponderação desses interesses, um dos atributos do 

Neoconstitucionalismo. 

Por outro lado, a Constituição de 1988 sofre algumas críticas por parte da doutrina 

BARROSO 14 , e aqui citaremos apenas duas. A primeira é o detalhismo de assuntos que não 

mereciam estar em um texto Constitucional. A segunda diz respeito a alguns itens considerados 

                                                        
11 HOLMES, Sthephen Holmes; SUSTEIN, Cass R., The Cost of Rights: why liberty depends on Taxes. New York: W. W. Norton & Co. 

1999. P. 30. 

12 POSNER, Richard. El análisis económico del derecho. 2 ed. México: Fondo de Cultura Económica, 2007. P. 365.  

13 SILVA, Sandoval Alves da. Direitos sociais: leis orçamentárias como instrumento de implementação. Curitiba: Juruá, 2007. P. 97. 

14   BARROSO, Luis Roberto. Dez anos da Constituição de 1988 (Foi bom pra você também?). In: 1988-1998: uma década de 
Constituição. Rio de Janeiro: Renovar. Pág 37-73. 1999. P. 47. 
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inalcançáveis ou utópicos, inferindo que a Assembleia Constituinte, em alguns momentos, se 

afastou, sobremaneira, do mundo dos fatos, ou seja, estabelecendo diretrizes intangíveis ou 

irrealizáveis .  

Parece-nos que a concepção de Constituição (dirigente ou não) pode vir a sofrer sérios 

comprometimentos por questões afetas à corrupção. Significa dizer que o dirigismo Constitucional 

pode sofrer um “efeito rebote” caso o orçamento seja desequilibrado negativamente em função 

dessa prática que vem se tornando endêmica no país. 

 

2. A ERA DO COMPLIANCE 

 Há muitos anos atrás, começaram a surgir os estudos sobre Compliance15, especialmente 

com respaldo nas normas editadas nos Estados Unidos da América e na Europa. No Brasil o tema, 

até pouco tempo, era desconhecido, mas a operação intitulada Lava-Jato passou a povoar as mídias 

brasileiras, difundindo informações para a população e, ao nosso sentir, inaugurando uma nova Era 

no Brasil, isto é, a do compliance e do combate efetivo à corrupção.  

 É bem verdade que a mazela da corrupção não é nova, tampouco exclusiva do Brasil, mas os 

esquemas perniciosos que dominaram a cúpula dos principais Poderes da República brasileira 

impactaram de tal forma a sociedade que, passou a ser considerada uma prioridade. O combate aos 

ilícitos envolvendo funcionários públicos estrangeiros sempre constituíram uma grande 

preocupação da comunidade internacional, sobretudo, no que se refere ao seu impacto nas relações 

de mercado. Da mesma forma é indiscutível que, se uma organização se envolver em um escândalo 

de corrupção (ou suborno), os reflexos acarretarão um prejuízo à sua imagem reputacional. Para 

evitar tais ocorrências, alguns países, como por exemplo, a Alemanha, permitiu até a década 1990, 

a dedução na esfera tributária do pagamento de propina paga às autoridades estrangeiras. 

 Um grande passo dado na História foi a assinatura da Convenção sobre o Combate à 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais que tratou da 

adequação da legislação dos Estados signatários às medidas necessárias à prevenção e ao combate 

dessa ilicitude no âmbito do comércio internacional. Foi dessa forma que, com base na FCPA de 

                                                        
15  Para se aprofundar no tema recomendamos a leitura de nossa obra: CARNEIRO, Claudio e SANTOS, Milton de Castro de. 

Compliance e Boa Governança (Pública e Privada). Curitiba: Juruá e Editora FGV. 2018. 
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1977, a OCDE, no ano de 1997, elaborou a Convenção da OCDE, ratificada pelo Brasil16.  

 As normas International Standartization Organizatio17, especialmente as que tratam do 

Sistema de Gestão de Compliance e do Sistema de Gestão Antissuborno, foram essenciais para 

projetar para todo o mundo a necessidade de implementação dos Programas de Compliance ou de 

Integridade (que para alguns são expressões sinônimas)18. 

 Não por acaso, o Brasil se alinhando a uma tendência mundial de enfrentamento a corrupção 

e ao suborno, promulgou sua Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13), seguida do Decreto 

regulamentador nº 8.420/15, valendo-se da ancestralidade dos diplomas internacionais, sobretudo 

o Foreign Corrupt Pratices Act (1977) e o United Kingdom Bribery Act (2010).  

 Não há dúvidas que a adoção de um Sistema de Gestão de Compliance e Antissuborno, além 

de necessário passa a ser um antídoto eficaz para evitar complicações futuras e, ainda, permite uma 

vantagem competitiva de mercado e proporciona a sustentabilidade da organização empresarial. 

Assim, ganha a empresa por impedir a prática de irregularidades e, também, a sociedade, por estar 

diante de empresas sérias e comprometidas com as normas, o que reflete de forma bastante 

significativa na melhoria da qualidade dos produtos ou serviços prestados. 

 É importante ressaltar que para se definir um Programa Compliance, ao menos ao que se 

propõem as normas internacionais anticorrupção e antissuborno, não se deve levar em conta 

apenas o conceito penal de corrupção, até porque, por exemplo, ao contrário da corrupção (ativa e 

passiva) que encontra previsão no código Penal, o suborno não é considerado crime no Brasil. Dessa 

forma, o Compliance em sentido amplo, não dever ser visto apenas como uma norma anticorrupção, 

mas sim um sistema de gestão que perpassa por diversos setores relevantes de uma organização, 

entre eles, conselho administrativo, departamento jurídico, auditoria, controladoria, financeiro, 

recursos humanos, etc. Enfim, significa dizer que alcança todos os steakholders envolvidos no 

processo19. 

                                                        
16  A OCDE elaborou um guia para empresas multinacionais, que contém recomendações dos governos para as empresas 

estabelecidas em mais de um país. 

17 A ISO é uma das maiores organizações normatizadoras do mundo, tendo sido criada a partir da união da International Federation 

of the National Standardizing Associatitons e a United Nations Standards Coordinating Committee, começando a funcionar em 
1947.  A ISO é uma das organizações mais confiáveis e de maior credibilidade no mercado quando o tema é normatização de 
técnicas em escala global e, por isso, esta em cerca de 160 países. 

18 Um Sistema de Gestão nada mais é do que um conjunto de normas harmonizadas com o objetivo de atingir uma determinada 
finalidade. Dessa forma, o Compliance e Antissuborno são espécies distintas de sistemas de gestão. 

19 Pode acontecer de que nenhuma lei ou regulamento seja descumprido, mas por algum motivo uma atitude ou ação tomada gere 
um risco para a Organização. Como exemplo, uma propaganda considera preconceituosa pode acabar com a pretensão de 
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2.1 Aspectos Históricos e Normativos relevantes no Brasil e no mundo 

 A evolução internacional ocorreu ao longo das décadas, mas o embrião sobre Compliance 

teve sua origem nos EUA. Em 1906, com a promulgação do Food and Drug Act, o governo norte-

americano criou um modelo de fiscalização centralizado, como forma de regular as atividades 

relacionadas à saúde alimentar e ao comércio de medicamentos, contudo, foi devido às instituições 

financeiras que o compliance avançou.  

 Alguns fatos históricos relevantes contribuíram para a criação e o amadurecimento de 

diversas normas ao longo de décadas. Dessa forma, conhecer a legislação internacional e a 

sequência cronológica de fatos relevantes, mostra-se imprescindível para a implementação de 

Programas de Compliance de alto nível.  

 À título de ilustração, podemos citar alguns momentos importante ao longo da história: Em 

1913 foi criado do Banco Central Americano (Board of Governors of the Federal Reserve) para 

implementar um sistema financeiro mais flexível, seguro e estável; No ano de 1945, através das 

Conferências de Bretton Woods foi criado o Fundo Monetário Internacional e do BIRD, com o 

objetivo básico de zelar pela estabilidade do Sistema Monetário Internacional; Em 1960 a SEC passa 

a insistir na contratação de Compliance Officers para criar procedimentos internos de controles, 

treinar e monitorar pessoas  com o objetivo de auxiliar as áreas de negócios a ter a efetiva 

supervisão; Em 1988 foi estabelecido o primeiro Acordo de Capital da Basiléia, estabelecendo 

padrões para a determinação do capital mínimo das instituições financeiras.  Em 1998 foi publicada 

no Brasil a Lei 9.613, que dispôs sobre crimes de lavagem ou ocultação de bens, a prevenção da 

utilização do Sistema Financeiro Nacional para atos ilícitos previstos na referida lei e cria o Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras (COAF); No ano de 1999 destacamos a criação do Eastern and 

Southern Africa Anti-Money Laundering Group.  

 O cenário que se passava em outros países também avançava no Brasil e após a aprovação 

do Decreto Legislativo n. 125/2000, foi editado o Decreto n. 3.678 no mesmo ano, que internalizou 

a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações 

Comerciais Internacionais, tomando como base na versão revisada da OCDE (Paris, 17.12.1997). Ato 

contínuo, em 2002 foi editado no Brasil o Decreto n. 4.410 que promulgou a Convenção 

                                                        

crescimento da empresa, sepultando os valores das ações, ou seja, um comercial de segundos pode acabar com um projeto de 
anos. 
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Interamericana contra a Corrupção (datada de 29.03.1996), após sua aprovação pelo Congresso 

Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 152/2002.  

 A referida Convenção tinha o objetivo de promover o desenvolvimento dos mecanismos 

necessários para prevenir, detectar, punir e erradicar a corrupção e, ainda, promover a cooperação 

entre os Estados-partes a fim de assegurar a eficácia das medidas e ações adotadas para o combate 

à corrupção pública, bem como os atos especificamente vinculados ao seu exercício20.   

 Em 2002, a falha nos Controles Internos e a ocorrência de fraudes contábeis levaram à 

concordata da  WORLDCOM. Ato contínuo, o Congresso Americano publica a famosa “Sarbanes-

Oxley Act”, que determinou às empresas registradas na SEC a adoção das melhores práticas 

contábeis, independência da Auditoria e criação do Comitê de Auditoria; Em 2006 foi editado o 

Decreto n. 5.687 que promulgou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas (em 31.10.2003 e assinada pelo Brasil em 09.12.2003). O texto 

aprovado pelo Decreto Legislativo n. 348/2005 tinha como objetivo promover e fortalecer as 

medidas para prevenir e combater a corrupção; promover a cooperação internacional e a 

assistência técnica na luta contra a corrupção e na recuperação de ativos e; promover a integridade 

na gestão pública.  

 No ano de 2013, o Brasil, alinhado a uma tendência mundial de enfrentamento da corrupção, 

promulgou sua Lei Anticorrupção (Lei 12.846/13), seguida do seu decreto regulamentador (Dec. 

8.420/15) e, posteriormente, a Lei 13.303/16 que tratou do chamado Compliance Público.  

 Por fim, vale lembrar que o rol apresentado é exemplificativo e muitos outros diplomas 

legais foram editados no Brasil e no mundo. Em 2018, por exemplo, foram publicadas diversas 

Portarias Conjuntas no Brasil, entre elas a que define os procedimentos de troca de dados e 

informações entre a Corregedoria-Geral da União do Ministério da Transparência e Controladoria-

Geral da União e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para a apuração de casos 

envolvendo o suborno transnacional, de que trata o artigo 9º, da Lei nº 12.846/13. 

 Por todo o exposto até agora, é possível concluir que o Brasil está em um caminho sem volta 

na Era do Compliance21. Apesar dos EUA terem começado na década de setenta e, por isso, já 

                                                        
20 PESTANA, Marcio. Lei Anticorrupção: Exame Sistematizado da Lei n. 12.846/13. São Paulo: Manoel. 2016. P. 8 e 9. 

21 Nesse contexto, também foram editadas as seguintes normas: a) Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal (Decreto 1.171, de 22 de Junho de 1994); b) Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 4 de maio 
de 2000); c) Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GesPública), instituído em 2005; d) Lei nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, chamada de Lei do Acesso a Informação; e) Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013, chamada de Lei de Conflito 
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contarem com uma estrutura mais sedimentada que a nossa, a base jurídica e doutrinária brasileira 

começa a se consolidar, o que de maneira alguma nos impede de alcançarmos níveis de excelência, 

até porque podemos mesclar o que de melhor há em cada país e adaptá-las. 

 

2.2 O Foreign Corrupt Practices Act e o United Kingdom Bribery Act 

 O Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) é uma lei federal americana, de 1977, que visa 

combater a corrupção e o suborno. Por outro lado, a Bribery Act, nasceu na Inglaterra e entrou em 

vigor dia 01 de Julho de 2011, sendo considerada uma das legislações mais duras do mundo sobre 

o tema.  

 O FCPA nasceu com o objetivo de combater o suborno de funcionários públicos estrangeiros 

e, com isso, buscar garantir22 a integridade do mercado de capitais dos EUA, tanto quanto devolver 

a confiança da sociedade no sistema corporativo daquele país. A lei americana dispõe de uma 

característica pouco mencionada, mas que a diferencia, essencialmente, de outros diplomas. Isto 

porque, o FCPA responsabiliza a corrupção ativa, ou seja, preocupa-se com o ato do corruptor, não 

trazendo, em seu bojo normativo, consequências para a corrupção passiva. 

 Quanto à competência e sua aplicabilidade, o referido diploma alcança qualquer cidadão 

americano, subsidiária americana ou estrangeira (inclusive brasileira) em solo americano que tenha 

capital americano e empresas estrangeiras que tenham negócios ou conexões com os EUA, além de 

outras situações específicas. 

 Vale ressaltar que a eficácia de uma norma americana sobre empresas brasileiras (com sede 

no nosso país), poderia ser considerada algo aviltante para o Brasil, face ao princípio da 

territorialidade e da soberania nacional, pois em tese não estaria submetida à jurisdição americana. 

Contudo, se uma empresa brasileira exporta mercadorias para os EUA, mas de forma ilegal, tal fato, 

por si só, já a enquadra como violadora da FCPA e poderá sofres as sanções nela prevista. Com base 

nesse exemplo, é possível afirmar que a aplicabilidade da FCPA no Brasil é real, valendo para 

empresas brasileiras com negócios, subsidiárias ou listadas na bolsa de valores americana; para 

                                                        

de Interesses no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo Federal; f) Lei n.º 12.846 de 1º de agosto de 2013, intitulada 
Lei Anticorrupção, com seu respectivo Decreto regulamentador de nº 8.420 de 18 de março de 2015 e; g) Decreto 8.793 de 29 de 
junho de 2016 que institui a Política Nacional de Inteligência. Vale ressaltar que o rol não é exaustivo, pois dispositivos de outros 
diplomas também devem ser invocados para compor todo o ordenamento pertinente à matéria. 

22 STELLMACH, William. Foreign Corrupt Practices Act. Disponível em: http://www.justice.gov/criminal/fra ud/fcpa/ - Acesso em: 13 
de junho de 2018. 
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organizações brasileiras que prestem serviços a organizações americanas, como representante ou 

agente; empresas e indivíduos brasileiros que efetuem, diretamente ou por meio de intermediários, 

um pagamento indevido em solo americano ou que por lá transite; e as holdings americanas são 

responsáveis pelos atos das suas subsidiárias brasileiras enquanto tenham autorizado, dirigido ou 

controlado suas atividades. 

 O FCPA prevê sanções cíveis e criminais e, nesse sentido, as Organizações podem receber 

multas elevadas, sofrer sanções administrativas e, sobretudo, sofre um grave dano reputacional 

(mídia negativa, dano à imagem, dissolução da empresa). Já para os indivíduos, as sanções podem 

ser o pagamento de multa, prisão e dano reputacional. Com o objetivo de promover a 

responsabilização e aplicação do FCPA, existem dois órgãos de atuação: Securities Exchange 

Commission (SEC) e o Department of Justice (DOJ). Enquanto o DOJ possui competência civil e 

criminal para investigar e deflagrar ações penais (criminal law enforcement), relativamente às 

violações do FCPA, a SEC detém competência civil e administrativa (civil law enforcement). 

 Para a FCPA, quatro ações do indivíduo ou da empresa geram responsabilidade: pagar, 

oferecer, prometer ou autorizar; e o objeto pode ser dinheiro ou qualquer coisa de valor; o objetivo 

deve ser o intuito de corromper; já quem se quer corromper deverá ser oficial estrangeiro, partido 

político estrangeiro, autoridades públicas estrangeiras e candidatos públicos estrangeiros; 

utilizando o meio direto ou através de um parceiro, que serve de intermediário ou agente; com a 

finalidade de conseguir, manter ou encaminhar negócios, ou ainda para obter qualquer vantagem 

indevida ou ilícita. 

 Em apertada síntese, podemos dizer que o FCA possui, entre outras, as seguintes atribuições: 

a) investigar pessoas físicas ou jurídicas; b) regulação das condutas relacionadas à comercialização 

de produtos financeiros; c) determinar que as empresas retirem imediatamente promoções 

enganosas e que publiquem tais decisões. 

 Partindo para a Bribery Act, percebe-se que esta legislação, no que se refere a local e 

extraterritorialidade, engloba empresas do Reino Unido que fazem negócio local e no exterior, 

empresas estrangeiras com operações no Reino Unido, funcionários públicos locais e estrangeiros e 

o setor público e privado de modo geral.  

 Vale ressaltar que o Reino Unido foi bastante criticado por suas práticas negocias. A uma 

pela possibilidade de dedução no imposto de renda da propina ofertada em outros países (com 
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empresas ou governos estrangeiros) à semelhança do que previa a legislação alemã. A duas pela 

demora na edição de uma lei de combate à corrupção. Diante desse cenário, o governo Britânico 

editou o Bribery Act com o objetivo de dar uma resposta social às críticas pela inércia legislativa no 

combate da corrupção. Talvez esses elementos tenham sido o motivo para a edição da mais rígida 

lei antissuborno em vigor, justamente por contar com dispositivos que carregam pesadas sanções, 

moduladas de forma mais gravosa que os demais diplomas anticorrupção. 

 O papel que é desempenhado pelo SEC (Security Exchange Commission) nos EUA, no Reino 

Unido é executado pelo SFO (Serious Fraud Office) que possui atribuição de investigar e 

responsabilizar atos de corrupção, com atuação na Inglaterra, País de Gales e Irlanda. Considerado 

um órgão independente e rigoroso, o SFO está vinculado diretamente à Procuradoria Geral do Reino 

Unido, podendo requerer a qualquer pessoa, sejam elas físicas ou jurídicas, que forneçam 

documentos relevantes, inclusive sigilosos, ou que respondam perguntas sobre quaisquer assuntos 

relevantes, confidenciais ou não, para o caso analisado.   

 As sanções são cíveis ou criminais, podendo ser penalizadas tanto a pessoa física quanto a 

jurídica.  Para as empresas as multas são ilimitadas, enquanto para os indivíduos as multas são 

limitadas, e pode ser aplicada também pena de até dez anos de prisão. Os diretores podem ser 

penalizados com a destituição do cargo e proibição de atuar como diretor por até quinze anos; se 

for algum contratante público é possível a sua exclusão de tais contratos. A lei também prevê danos 

reputacionais (mídia negativa, dano à imagem, dissolução da empresa).  

 Para a Bribery Act, as seguintes ações do indivíduo ou empresa geram responsabilidade: 

oferecer, prometer, pagar, requerer, concordar em receber ou aceitar vantagem, subornar oficial 

estrangeiro e falhar na prevenção de corrupção. O objeto pode ser dinheiro ou qualquer vantagem, 

financeira ou não e quanto ao objetivo não é necessário ter o intuito de corromper. Para o diploma 

em comento, quem se quer corromper deverá ser oficial público estrangeiro ou âmbito privado, 

utilizando o meio direto ou indireto, sendo que o entendimento é abrangente (pessoas associadas, 

empregados, terceiros, intermediários como agentes ou subsidiários), com a finalidade de manter 

ou obter vantagem na condução do negócio. 

 Por fim, enquanto o FCPA se subdivide em duas partes, o UKBA prescreve quatro categorias 

de infrações distintas: a) o ato de oferecer vantagem indevida; b) o ato de aceitar vantagem 

indevida; c) o suborno de funcionário público estrangeiro e; d) a falha na prevenção de corrupção 

por uma pessoa jurídica. 
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 Valendo-se de experiências adquiridas em outros países ou atém mesmo idealizadas no 

Brasil, o fato é que as fraudes passaram por extraordinária modificação e sofisticação. Se antes era 

praticado por um processo isolado e individual de um agente, hoje, a questão transformou em 

complexos esquemas dotados de tecnicidade, que somente podem ser combatidos com uma 

tecnologia da informação e dos meios eletrônicos mais modernos23. 

 As crises econômicas são fatores relevantes para equilíbrio econômico-financeiro das 

empresas. Dessa forma para superar uma crise ou, simplesmente, estabilizar o cenário financeiro 

de uma empresa, um bom Programa de Compliance é fundamental, pois é capaz de identificar 

divergências entre o que se paga e o que deveria ser pago, adequando a Organização antes que a 

mesma sofra sanções administrativas, judiciais e pecuniárias, pois talvez ela possa pagar a diferença 

de tributos e continuar normalmente a sua operação, mas uma multa acabaria com o seu caixa, 

levando-a a falência.  

 Muitas fraudes cometidas pelas Organizações perpassam por fraudes fiscais24, seja para criar 

sistemas de caixa dois para dar lastro financeiro paralelo para encobrir os esquemas de corrupção 

ou para sonegar tributos.  

 Por isso, evitar a ocorrência de fraudes e agir corretamente com obrigações fiscais é 

essencial para o crescimento das Organizações, já que as Receitas (nas três esferas de governo) ao 

imputar multas fiscais severas podem acarretar a quebra da empresa e gerar cometimento de 

crimes. 

 Por isso, o canal de denúncias é classificado como um dos pilares de um Programa de 

Compliance e, atualmente, por força dos contratos e exigências realizadas por organizações 

transnacionais em todo o mundo, sua implantação se tornou uma realidade necessária.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O fenômeno da globalização passou a integrar economicamente diversos países em todo o 

mundo. De outro lado, os avanços tecnológicos, como por exemplo, a internet, imprimiu uma 

velocidade tão grande na propagação das informações e de eventos que ocorrem do outro lado do 

                                                        
23 SOARES, Inaldo de Vasconcelos. Fraudes nas Gestões Públicas e Privadas. Brasília: Brasilia Jurídica. 2005. P; 53. 

24 Sobre questões tributárias e fiscais, recomendamos nossas obras: CARNEIRO, Claudio. Curso de Direito Tributário e Financeiro. 
7ed. São Paulo: Saraiva. 2018; CARNEIRO, Claudio. Processo Tributário (Administrativo e Judicial). 5ed. São Paulo: Saraiva. 2018; 
CARNEIRO, Claudio. Impostos Federais, Estaduais e Municipais. 6ed. São Paulo: Saraiva. 2018. 
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mundo, que acabam chegando em tempo real a todos os países.  

 Ao abordamos a evolução histórica do Compliance no mundo, especialmente nos Estados 

Unidos da América, destacamos dois grandes escândalos que estimularam a criação de todas as 

normativas citadas: Watergate e Lockheed. O caso, que se tornou emblemático, envolveu uma das 

maiores companhias americanas (Lockheed Aircraft Corporation - posteriormente Lockheed Martin) 

que operava com o desenvolvimento de aeronaves e embarcações.  

 Como visto ao longo do texto, no ano de  1976 a referida empresa norte-americana admitiu 

o pagamento de propina a políticos e soldados estrangeiros para vender seus aviões militares a 

outros países, como Holanda, Alemanha, Japão e Itália.  

 No mundo corporativo, os riscos fazem parte de qualquer negócio, pois eventos futuros 

previstos ou não podem ocorrem e, por isso, devem ser monitorados e geridos a todo instante. Há 

que se considerar que os riscos de Compliance diferem de acordo com cada Organização, pois deve 

se levar em conta: o segmento de atuação, bem como a linha de produtos e serviços; partes com 

quem se relacionam (clientes, fornecedores, poder público), etc. Dessa forma, a análise da 

probabilidade e do impacto são elementos essenciais para a gestão adequada dos riscos e, portanto, 

representa condição fundamental para o sucesso da Organização. 

 A exigência de adequação aos modelos internacionais de GRC (Governança, Risk Assessment 

e Compliance) se apresenta como uma necessidade no Brasil seja no setor privado ou público. O 

instituto começa a fincar fortemente suas raízes no Brasil, promovendo um ganho para as empresas 

e para toda sociedade, pois ao fim e ao cabo, é o consumidor final de produtos e serviços que sofre 

as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Nesse sentido, as Organizações passaram a 

perceber que em termos de competitividade de mercado só restam duas opções: adequação ou 

extinção. 

Procuramos deixar claro que não se deve adotar a concepção de Compliance como um 

sistema exclusivo de combate à corrupção em sentido stricto, mas sim, em sentido amplo, isto é, 

abrangendo práticas de suborno, propina, fraude, evasão fiscal, corrupção, infrações éticas e 

disciplinares, entre outras, ou seja, um efetivo Sistema de Gestão de Compliance conforme os 

padrões internacionais. Daí a importância do Compliance ser analisado à luz do movimento 

Neoconstitucionalista, pois ficou provado através dos últimos escândalos noticiados que a 

corrupção subtraiu parte dos recursos públicos que seriam destinados aos serviços públicos 
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essenciais, melhor estrutura na saúde e na educação, etc. Nesse sentido, as normas de Compliance 

precisam ser aplicadas à luz da ponderação desses interesses, um dos atributos do 

Neoconstitucionalismo. 

 Em linhas gerais, o objetivo final das normas de Compliance é focar no resultado a ser 

atingido, ou seja, evitar os riscos decorrentes do cometimento de condutas pessoais ou 

organizacionais consideradas ilícitas ou incoerentes com os princípios, missões, visão ou objetivos 

de cada empresa observando as suas particularidades e o seu segmento de mercado. 

 Concluímos com o famoso axioma do ex-Sub-Procurador de Justiça americano, Paul 

McNulty: “If you think Compliance is expensive, try non-compliance”. 
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FACETAS DO NEOCONSTITUCIONALISMO E O CONSTITUCIONALISMO 

CONTEMPORÂNEO 

 

Juliete Ruana Mafra Granado1 

Maurizio Oliviero2 

 

INTRODUÇÃO 

Em constantes movimentos sociais, os paradigmas respondem por fomentar a visão 

axiológica para percorrer a trajetória em consecução da evolução do individuo, que é guiada, assim 

como guia, a sociedade em seus anseios.   

Formar um paradigma é compreender um conjunto de valores construídos e compartilhados 

pela consciência duma sociedade, contando que esses valores estão contidos num sentido de ideal 

que a sociedade, em função de um todo, acaba por eleger, sucessivamente, em seu desenvolver 

científico, para si3. Segundo Aristóteles4, “[...] todo Estado é uma sociedade, a esperança de um 

bem, sem princípio, assim como de toda associação, pois todas as ações dos homens têm por fim 

aquilo que consideram um bem”. 

Entretanto, a sociedade é um complexo de relações do homem com seu semelhante, 

composto por relações intersubjetivas, anteriores, exteriores e que podem estar sujeitas ao Estado 

                                                        
1 Doutoranda em Ciência Jurídica no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade do Vale do Itajaí. Mestre em Ciência 

Jurídica pela UNIVALI. Advogada. Bolsista do PROSUP – CAPES. Bacharel pelo Curso de Direito da Universidade do Vale do Itajaí. E-
mail: julietemafra@univali.br. 

2 Embaixador Erasmus para a Itália. Doutor em Direito Público pela Università di Roma (Itália). Realizou curso de especialização em 
Direito Público pela Universidade de Alicante (Espanha); curso de especialização em Direito Público Econômico junto a Univerzita 
Karlova IV v Praze (República Tcheca); curso de especialização em Direito Parlamentar e Técnica de Legislação junto a Università 
degli Studi di Firenze em parceria com a Câmara dos Deputados (Itália); curso em Direito Comunitário no Istituto Guiridico della 
Repubblica di San Marino (São Marino). É Professor Titular de Direito Público Comparado na Università degli Studi di Perugia (Itália). 
Professor Visiting na Columbia University - New York (EUA). Professor Visitante na Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI (Brasil); 
na Universidad de Alicante (Espanha); na Al-Quds University of Jerusalem e na Üniversite Eskesir (Turquia). Nomeado consultor 
científico para a redação do Estatuto da região da Umbria. Conselheiro jurídico junto a Presidência da Câmara dos Deputados da 
Região da Umbria. Conselheiro jurídico da Presidência da Câmara dos Deputados do Parlamento Italiano. Responsável científico 
do Programa Justice Now para a Primeira Câmara Arbitral na Palestina pelo Ministério do Exterior Italiano. É membro do Tavolo 
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Colóquio Internacional de Beirut (1998) pela Câmara dos Deputados do Parlamento Italiano. Detentor de Comenda conferida pela 
Autoridade Palestina em reconhecimento aos serviços prestados na redação da Constituição local. 

3 KUHN, Thomas Samuel. A estrutura das revoluções científicas. Tradução de Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. 5. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2000. Título original: The structureofscientificrevolutions. p. 227 – 231. 

4 ARISTÓTELES. A política. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,1998. p. 1. 



26 
 

ou até mesmo se mostrar contrárias a ele5.  

Nos séculos XVIII e XIX, despontaram correntes de pensamento filosófico, político e 

ideológico na sociedade, que compunham o Iluminismo. Movimentos sociais que, segundo José 

Joaquim Canotilho6, deram a cara do constitucionalismo moderno e fomentaram os movimentos 

constitucionais que se apresentam como a teoria normativa da política. 

Por conta dos movimentos constitucionais liberais é que o paradigma moderno do Estado 

liberal7 se formou. No séc. XIX estava consolidada a transposição do Estado Absoluto para o Estado 

de Direito. Ora, o sentido geral do Estado Liberal de Direito é o condicionado entre a autoridade do 

Estado e a liberdade da Sociedade, no contexto de equilíbrio mútuo estabelecido pelo princípio da 

legalidade. Logo, o Estado de Direito é “uno de los elementos básicos de las concepciones 

constitucionales liberales”, comenta Gustavo Zagrebelsky8. 

Desta maneira, a era moderna entrou em exaustão quando seu paradigma, baseado na 

liberdade, deixou de ser o valor fundamental de orientação ao modo de pensar da sociedade, a qual 

passou, finalmente, a se preocupar com o bem-estar social. Vê-se isto “[...] desde a implantação do 

Estado Social de Direito, maior legado da disputa capitalismo versus comunismo, protagonizada 

durante a guerra fria. [...]”, é o destaque de Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar9. 

Percorreu-se desde os anelos para derrubada do Estado Absolutista de repressão e 

iniqüidade, até as aspirações de bem-estar social, - conseqüentes dum liberalismo, antes, intocável, 

– a serem servidas pelo Estado de Direito. Na ultimas décadas do século XX e nas primeiras do século 

XXI, o desenvolvimento idealístico da sociedade em si, que propaga seus paradigmas, viu nascer 

                                                        
5 BOBBIO, Noberto. Società (verbete) Dizionariodi filosofiaapud BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 

61. 

6 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 51. 

7 Por este pensamento, Karl Loewenstein anuncia que: “E nun sentido ontológico, se deberá considerar como el te los de toda 
constitución la creación de instituciones para limitar y controlar el poder político. En este sentido, cada constitución presenta una 
doble significación ideológica: liberar a los destinatários del poder del control social absoluto de sus dominadores, y asignarles una 
legítima participación en processo del poder. Para alcanzar este propósito se tuvo que someter el ejercicio del poder político a 
determinadas reglas y procedimientos que debían ser respetados por losdetendadoresdel poder. Desde unpunto de vista histórico, 
por tanto, elconstitucionalimo, y en general el constitucionalismo moderno, es un produto de la ideologia liberal. Enla moderna 
sociedade de masas, el único médio praticable para hacer participar a los destinatários del poder em el processo político es la 
técnica de representación, que em um principio fue meramente simbólica y más tarde real”. In: LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la 
constitución. Tradução de Alfredo Gallego Anabitarte. Barcelona: Editorial Ariel S.A., 1986. Título original: Verfassungslehre. p. 
151. 

8 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Traducción de Marina Gascón. Madrid: Editorial Trotta. 1995. p. 
22. 

9 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade. Itajai: UNIVALI. 2012. Disponível em: 
<httpp://www.univali.br/ppcj/ebook>. p. 39. 



27 
 

novos valores que passaram a ver o intervencionismo estatal no corpo de trazer direitos sociais e 

garantias fundamentais. A sociedade reconheceu a necessidade de determinadas limitações ao 

exercício da liberdade. 

O Estado Contemporâneo surgiu voltado para a função intervencionista na sociedade, a fim 

de promover o equilíbrio das relações sociais e buscando proteger os indivíduos que estão em 

situação desfavorável perante as leis do mercado e da livre competição10.  

Denota-se que os movimentos sociais são operantes por natureza, seguem o fluxo natural, 

consequentes da história e da evolução do individuo, bem como da sociedade em seus anseios. 

Compreender os movimentos sociais, cada novo paradigma na órbita jurídica, tudo isso implica em 

efeitos e mutações constitucionais, que são imparáveis. 

 O que se está sempre a fazer é a busca em se desenvolver e transcender. O contínuo 

movimento jurídico na tentativa de transpassar o velho, indo além, e alcançando a completude do 

novo. Assim como a busca pela transposição de paradigmas do constitucionalismo, do antigo ao 

moderno, do moderno ao pós-moderno, do novo ao neo, e com tudo isto, indaga-se: Será que as 

mutações na órbita jurídica sempre alcançam o avanço benéfico ou o novo pode vir com 

obscuridades? 

Assim, compete discorrer sobre o constitucionalismo e suas mudanças no paradigma 

jurídico. O objeto da presente pesquisa é compreender acerca do constitucionalismo e os novos 

constitucionalismos: constitucionalismo contemporâneo e o neocontitucionalismo. Os Objetivos 

Específicos são a) entender o constitucionalismo, em seu processo dialético e histórico-evolutivo; 

b) analisar os derivados do novo constitucionalismo: constitucionalismo contemporâneo e o 

neoconstitucionalismo, investigando suas decorrências e as possíveis melhorias ou mazelas a serem 

promovidas ao processo do constitucionalismo. 

O artigo está dividido em dois momentos: no primeiro, realizou-se uma análise acerca dos 

aspectos práticos sobre o surgimento e a construção histórica do constitucionalismo e na segunda 

etapa, demonstra-se o novo constitucionalismo servido de neoconstitucionalismo e de 

constitucionalismo contemporâneo: compreendendo os institutos. Quanto à Metodologia, o relato 

dos resultados será composto na base lógica Indutiva. 

                                                        
10 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, estado e direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos tribunais, 2003. p. 26. 
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1. ASPECTOS PRÁTICOS SOBRE O SURGIMENTO E A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO 

CONSTITUCIONALISMO  

Preliminarmente, em aspectos gerais, importa elucidar o instituto do constitucionalismo 

através da sua construção histórica, desvendando seu surgimento e as etapas de rupturas e 

transpasse que o instituto vivenciou através de seus movimentos e evoluções ao longo dos anos até 

se tornar o ideal encontrado nos dias atuais. 

Os primórdios do constitucionalismo antigo tem pauta na cultura grega, através dos 

pensamentos reflexivos sobre política e constituição de Platão 11  e Aristóteles 12 , e pelas 

argumentações filosóficas sobre virtude, equidade e justiça.  Adiante, o governo grego causou 

efeitos diretos no tipo de organização de poderes estabelecido em Roma13. 

No ínterim da Antiguidade, também é possível verificar os primeiros percursos do 

constitucionalismo na história através das formas de governo e estruturas político-sociais 

encontradas nos reinados do povo hebreu. O povo hebreu organizava o poder e autoridade através 

da lei do Senhor, ou seja, configurando um Estado Teocrático, governado pela casta sacerdotal14.  

A Bíblia Sagrada descreve que o povo hebreu vivia segundo os 12 (doze) mandamentos, 

estando muito firme a necessidade de obediência às leis, o que fazia com que o exercício de poder 

já apresentasse organização estrutural e princípios de bem-estar e compaixão entre si15. 

Em sequencia, a Idade Média é marcada pela época do despotismo, pelo poder centralizador 

e absolutista, em que a figura do governante se equiparava a deus. No medievo, o 

constitucionalismo deixa de se preocupar com a ordem política ideal, com a reflexão sobre a moral 

e o político, e com a participação social para inaugurar um discurso que trouxe vínculo a noção de 

prática social, ou seja, firmando regras, limites, pactos e contratos de equilíbrio. O 

constitucionalismo medieval se destinou a disciplinar, prioritariamente, a legitimação do poder16. 

Ainda na Idade Média, diante de tanta opressão estatal, já despontava anseios pela luta para 

                                                        
11 PLATÃO, O político. São Paulo: Círculo de Leitores, 2008. Tradução de Carmen Isabel Leal Soares.   

12ARISTÓTELES. A política. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,1998. 

13 FIORAVANTI, Maurizio. Constitución. De la antiguedad a nuestros dias. Madrid: Trotta, 2001. Tradução de Manuel Martinez Nieira. 
p. 38. 

14 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.p.3 

15A Bíblia Sagrada: Antigo e Novo Testamento. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil. 2007.  

16 FIORAVANTI, Maurizio. Constitución. De la antiguedad a nuestros dias. Madrid: Trotta, 2001. Tradução de Manuel Martinez Nieira. 
p. 38. 
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a conquista de liberdades e garantias individuais, todavia nada foi alcançado. O principal legado do 

constitucionalismo medieval foi a percepção de que o poder político precisa de limites previstos em 

lei para ser exercido de forma justa, no entanto, não se estabeleceu meios legítimos de controle do 

poder, e observância dos limites previstos, o que impedia a aplicação concreta e eficaz deste ideal17. 

Em meados do século XVIII, fruto do Liberalismo, surgiu o constitucionalismo moderno. Em 

despontamento das revoluções burguesas (a Revolução Inglesa de 1688; a Revolução Americana de 

1776; e a Revolução Francesa de 1789), o instituto em apreço veio com o intuito de afirmar a ideia 

da Constituição escrita como o trunfo na garantia de direitos, significando a conquista histórica em 

ruptura ao absolutismo18. 

Segundo José Joaquim Canotilho 19 , o constitucionalismo se perfaz em dois: antigo e 

moderno. Da Idade Média ao séc. XVIII foi o tempo que ensejou constitucionalismo antigo, 

consistente em “conjunto de princípios escritos ou consuetudinários alicerçadores da existência de 

direitos estamentais perante o monarca e simultaneamente limitadores do seu poder”. A partir do 

séc. XVIII surgiu o constitucionalismo moderno, que se demonstra no conjunto de movimentos que 

passaram a questionar sobre o quadro filosófico, político e jurídico, inclusive, passando a indagar 

sobre tradicional poderio injusto, levantando o debate por uma nova ordenação do poder político. 

O constitucionalismo moderno se demonstra pela emergência de um modelo de Constituição que 

se proponha, fulcrado em ideias centrais, aos seguintes pressupostos: i) ordenar, fundar e limitar o 

poder político; e ii) reconhecer e garantir direitos e liberdades individuais. Por este pensamento, o 

constitucionalismo moderno “são, pois, a fundação e legitimação do poder político e a 

constitucionalização das liberdades”.  

Dizer que o constitucionalismo moderno exsurge na ordem jurídico-política com caráter 

liberal é entender que foi concebido sem os ideais de democracia, visto que a Constituição escrita 

instrumentalizou o estabelecimento de dois elementos: limitação de poder e garantia de direitos, 

rompendo com o poderio ilimitado que se centralizava nas mãos dos Monarcas e trazendo 

segurança a burguesia, que já havia adquirido certo poder político e necessitava de estabilidade 

                                                        
17MATTEUCCI, Nicola. Constitucionalismo. In: BOBBIO, Noberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 

2. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997.p. 240-248. 

18 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 5. ed. rev. e atual. Coimbra: Coimbra, 2003. V. 2.p. 7-8 

19CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 52-55. 
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para o exercício de suas atividades20. 

O constitucionalismo ‘moderno’ é aquele que “[...] apresenta uma característica definidora, 

a afirmação radical da liberdade do indivíduo e a existência de alguns direitos irrenunciáveis desde 

mesmo indivíduo, como critério essencial da organização do Estado”, assinala Paulo Márcio da 

Cruz21. 

Por óbvio, a Constituição liberal alçava mandamentos essenciais típicos do liberalismo. 

Assim, erigiu a valorização da liberdade individual, a garantia e proteção da propriedade privada, a 

declaração de direitos individuais e a separação dos poderes. Imperava a individualidade, sem 

intervenção estatal no mercado ou na vida privada dos indivíduos, perfazendo-se o Direito em 

ordem restrita a trazer estabilidade e segurança a essa estrutura 22.  

A partir do séc. XIX, com as reivindicações da classe operária por direitos efetivos da 

população é que a sociedade teve vigor em pleitear que os governantes garantisse a manifestação 

da vontade de toda a população, e finalmente a democracia é inserida ao constitucionalismo23.  

No avançar das mutações sociais, os anseios se renovaram, causando a crise do paradigma 

moderno liberalista. Ora, “[...] a crise e a falência do modelo liberal, a eclosão da sociedade industrial 

de massas, bem como as profundas transformações sócio-econômicas ocorridas em fins do século 

XIX e começos do século XX [...]”, apontavam para uma sociedade com novos reflexos ideológicos, 

informa Antonio Carlos Wolkmer24. As ditas mudanças “[...] possibilitaram a complexa experiência 

de uma estrutura que, por estar ainda em curso, assume diversas especificidades, cunhada por 

autores com as designações de Estado Social, [...] Estado Providência ou Assistencial (Welfare State), 

etc”, é o que complementa o autor25. 

Sob a égide do Welfare State26, aponta-se o constitucionalismo social, que teve marco inicial 

                                                        
20MAGALHAES, Jose Luiz Quadros de. O novo constitucionalismo indo-afro-latino-americano. In: Revista da Faculdade Mineira de 

Direito. v. 13. n. 26. Belo Horizonte, jul-dez. 2010. p. 96. 

21 CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008. p. 27. 

22 OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Madamentos, 2002. p. 52-54 

23 MAGAHLÃES, Jose Luiz Quadros de. O novo constitucionalismo indo-afro-latino-americano. In: Revista da Faculdade Mineira de 
Direito. v. 13. n. 26. Belo Horizonte, jul-dez. 2010. p.97-98 

24 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, estado e direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 26. 

25 WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, estado e direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 26. 

26 “O Brasil é considerado um país de reconhecida modernidade tardia, porque não implementou o Estado Social. A promulgação da 
Constituição Brasileira, instituindo um Estado Democrático, veio justamente para buscar suprir essa defasagem”. In: BRANDÃO, 
Paulo de Tarso; SILVA, Ildete Regina Vale da. Constituição e Fraternidade. O valor Normativo do Preâmbulo da Constituição. 
Curitiba: Juruá, 2015. p. 25. 
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pelas Constituições do México de 1917 e da Alemanha, de 1919, a Constituição de Weimar. O 

constitucionalismo social trouxe a intervenção estatal na economia e nas relações privadas, além da 

materialização de direitos liberais, antes apenas formalmente previstos e o implemento de direitos 

sociais27. 

No constitucionalismo social, o Direito passa a ser visto como sistema de regras e princípios 

otimizáveis e encerra objetivos a serem realizáveis. A separação de poderes é tratada como funções 

do Estado. Além disso, o Estado Social ainda não conseguiu efetivar os diversos direitos garantidos 

e a democratização econômica e social28.  

O Novo constitucionalismo teve origem no cenário pós 2ª Guerra Mundial e dele decorre 

dois termos amplamente utilizados na doutrina: o constitucionalismo contemporâneo e/ou o 

neoconstitucionalismo. 

No constitucionalismo contemporâneo, as constituições “introduziram de forma explícita em 

seus textos elementos normativos diretamente vinculados a valores, associados, em particular à 

dignidade humana e aos direitos fundamentais” 29. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 inaugura o marco histórico do constitucionalismo 

contemporâneo devido aos seus aportes normativos de alto teor axiológico, onde na perspectiva de 

Konrad Hesse a “essência constitucional encontra suporte na sua vigência”30. 

Assim, o constitucionalismo contemporâneo é o fenômeno por meio da qual se conseguiu 

relacionar ao menos três bens de essencial importância: “limitação do poder político (inclusive das 

maiorias), a proteção (e em alguns casos até a promoção) dos direitos fundamentais e a consagração 

da democracia como regra geral no que diz respeito ao exercício do poder político”31.  

A história do constitucionalismo mostra que ele é, em suma, a busca do homem político pelas 

limitações ao poder absoluto exercido por aqueles no poder, bem como o esforço para estabelecer 

                                                        
27 BONAVIDES, Paulo. Constitucionalismo social e democracia participativa. In: Congreso Internacional de Derecho Constitucional. 

VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional. Ponencia presentada em el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. 
Disponível em < http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/constit/pdf/6-234s.pdf >.  

28OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Madamentos, 2002. p.58. 

29 BARCELOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e controle das políticas públicas. In: Revista Diálogo 
Jurídico. 15. n. Salvador, 2007. p. 4. 

30 HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Porto Alegre: Fabris, 1991, p. 25. Título Original Die normative kraft der 
verfassung. 

31 Barcellos, Ana Paula de. Um debate para o neoconstitucionalismo. papéis do direito constitucional no fomento do controle social 
democrático: algumas propostas sobre o tema da informação. Disponível em< 
http://www.bfbm.com.br/shared/download/artigo-um-debate-para-o-neoconstitucionalismo.pdf >.  
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uma justificação espiritual, autoridade moral ou ética, em vez da submissão cega, para o fim de 

aliviar a autoridade existente32. Canotilho anuncia que o constitucionalismo consiste na “[...] teoria 

(ou ideologia) que ergue o princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em 

dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade”33.  

Segundo Maurizio Oliviero 34 , o constitucionalismo se trata do produto auferido pelo 

processo dialético que insere no texto constitucional os aspectos da teoria política e jurídica, e 

ainda, as características ideológicas e técnicas, em que a soma dos elementos legitima as ações das 

instituições provendo-as com uma forma jurídica.  

Em ênfase jurídica, o constitucionalismo é termo que significa complexo de instituições e 

princípios que, necessariamente, discorre teoricamente sobre a separação de poderes e a garantia 

dos Direitos Fundamentais do homem em contraposição ao ultrapassado absolutismo35. 

Reputa-se hoje que o constitucionalismo seja movimento que busque em fins democráticos, 

limitar o governo, em seus Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, com a previsão de hierarquia 

entre leis fundamentais, ou seja, entre as normas constitucionais e as leis ordinárias, sem esquecer 

de dispor sobre o modo pelo qual se fará a manutenção dessa hierarquia legal. 

 

2. O NOVO CONSTITUCIONALISMO SERVIDO DE NEOCONSTITUCIONALISMO E DE 

CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO: COMPREENDENDO OS INSTITUTOS 

Do processo do constitucionalismo antigo ao pós-moderno, o novo constitucionalismo 

consiste no paradigma constitucional vivenciado pela atualidade, e como tudo que está em uso, 

encontra-se em experiência, havendo ainda certas discordâncias de tratamento e nomenclatura 

pela doutrina especialista no tema. 

Compreender neoconstitucionalismo e o constitucionalismo contemporâneo como (in) 

congruentes é fator que em muito influencia na compreensão do sentido do processo ora 

vivenciado pelo constitucionalismo, assim como pode abarcar diferenças aos efeitos práticos 

aplicáveis por tais temos na nova ordem constitucional. 

                                                        
32 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constituición. Barcelona: Editorial Ariel, 1986. p. 150. 

33CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 5. ed. Coimbra: Almedina, 2002.p. 51. 

34OLIVIEIRO, Maurizio. Il costituzionalismo dei paesiarabi. Le constituzionidelMaghrebtraduzione dei testi vigente, prefazionedi 
Francesco Castro. Milano: Giuffrè, 2003, p. 01 

35 STAFFEN, Márcio Ricardo. Estado, Constituição e Juizados Especiais Federais. 2015. Rio de Janeiro: Lumen Juris. p. 91. 
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2.1 Quando se emprega o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo na 

qualidade de sinônimos 

Em 1993, o termo neoconstitucionalismo foi utilizado pela primeira vez. Durante conferência 

em Buenos Aires, por Suzana Pozzolo, ao fazer menção do termo para “denominar um certo modo 

antijuspositivista de se aproximar o direito”36.  

Desde então, nota-se que não há apenas um conceito de neoconstitucionalismo. Há 

diversidade de autores, concepções e elementos teorizando o instituto, razão pela se usa a 

expressão plural de neoconstitucionalismo(s) 37, é o que refere Paolo Comanducci. 

Entre estes estudos que vem fazendo uso da expressão, muitos autores fazem uso do termo 

neoconstitucionalismo como sinônimo do constitucionalismo contemporâneo, segundo Ana Paula 

de Barcellos38, “a expressão ‘neoconstitucionalismo’ tem sido utilizada por parte da doutrina para 

designar o estado do constitucionalismo contemporâneo”. 

“O novo direito constitucional ou neoconstitucionalismo [...]”, segundo Luís Roberto 

Barroso39, decorrente do pós-positivismo, apresenta como principais mudanças de paradigma, “[...] 

o reconhecimento de força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e a 

elaboração das diferentes categorias da nova interpretação constitucional”. 

No constitucionalismo contemporâneo, em sinônimo ao neoconstitucionalismo, encontra-se 

o modelo prescritivo de Constituição entendida como norma. Nesta concepção não há diferenciação 

entre o plano do ser e do dever ser. A Constituição é um sistema normativo que abriga valores, 

portanto a norma constitucional não é e nem pode ser portadora de qualquer conteúdo. A 

Constituição constitui um acordo sobre os valores fundamentais que, positivados, irradiam os seus 

efeitos por todo o ordenamento jurídico40. 

                                                        
36 POZZOLO, Susanna e DUARTE, Écio Oto R. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: As faces da teoria do Direito em tempos 

de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy Editora, 2006 p.77. 

37  COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: um anàlisis metateórico. In: CARBONELL, Miguel. 
Neoconstitucionalismo (s). Madrid: Trotta, 2006. p. 75. 

38  BARCELLOS, Ana Paulo de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas Públicas. p. 30. In: Revista 
Diálogo Jurídico. N. 15 – janeiro/fevereiro/março 2007. Salvador Bahia. Disponível em < 
http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/artigo_controle_pol_ticas_p_blicas_.pdf>.  

39BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito: O triunfo tardio do direito constitucional no 
Brasil. Disponível em < http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf >. p. 52. 

40 POZZOLO, Susanna e DUARTE, Écio Oto R. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: As faces da teoria do Direito em tempos 
de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy Editora, 2006 p.89. 
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A expressão neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo apresentam 

características metodológico-formais e materiais. São três premissas metodológico-formais 

fundamentais: 1) normatividade; 2) superioridade; e 3) centralidade da Constituição. Tais premissas 

são pretensas a concretização elaborando técnicas jurídicas que possam ser utilizadas na aplicação 

do direito cotidianamente. São dois elementos materiais: 1) a incorporação explícita de valores e 

opções políticas nos textos constitucionais relacionados com a dignidade humana e os direitos 

fundamentais; e 2) a expansão de conflitos entre as opções normativas e filosóficas existentes 

dentro do próprio sistema constitucional41.  

Em busca da compreensão didática do termo neoconstitucionalismo, Écio Oto Ramos 

Duarte42 anuncia que: 

1- Neoconstitucionalismo teórico se baseia na noção de uma Constituição normativa, portadora de 

princípios e regras e com aspecto central baseado no reconhecimento dos direitos fundamentais. Esta 

Constituição é amplamente invasora e onipresente em todas as dimensões do fenômeno jurídico, é o 

fenômeno da constitucionalização do direito. 2- Neoconstitucionalismo ideológico que adota o 

modelo axiológico da Constituição como norma e defende a especificidade da Hermenêutica 

constitucional diferenciada em relação às demais leis. 3- Neoconstitucionalismo metodológico. 

Defende a tese da conexão necessária entre o direito e a moral. (Diferente do positivismo 

metodológico) 

Dentre os doutrinadores que assinam pela sinonímia dos termos, cita-se: Suzana Pozzolo; 

Écio Oto Ramos Duarte; Paolo Comanducci; Miguel Carbonell; Luis Pietro Sanchís; Santiago Sastre 

Ariza; Mauro Barberis, entre outros. No Brasil, dois importantes doutrinadores a favor da 

congruência entre os termos são: Ana Paula de Barcellos; Luís Roberto Barroso; Eduardo Ribeiro 

Moreira43. 

 

2.2 Quando se assinala o constitucionalismo contemporâneo e o neoconstitucionalismo como 

antônimos 

Segundo Manuel Atienza, o termo neoconstitucionalismo ou neoconstitucionalista adquiriu 

grande prestígio na teoria jurídica dos países latino-europeos e americanos dos nos últimos anos. 

                                                        
41 BARCELLOS, Ana Paulo de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas Públicas. p. 30. In: Revista 

Diálogo Jurídico. N. 15 – janeiro/fevereiro/março 2007. Salvador Bahia. Disponível em < 
http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/artigo_controle_pol_ticas_p_blicas_.pdf>.  

42DUARTE, Écio Oto Ramos e POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: As faces da teoria do Direito em 
tempos de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy Editora, 2006, p. 89. 

43 MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Neoconstitucionalismo – a invasão da Constituição. São Paulo: Método, 2008.  
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Entretanto, parece não haver expressões equivalentes noutros campos culturais; ou, se for o caso, 

ter um significado muito diferente. A origem da expressão aparece na escola genovesa, vários 

representantes da mesma introduziram-na com finalidade manifestamente crítica e desdenhosa. 

Para tanto, o "neoconstitucionalismo” buscava se referir a concepção de lei contrária ao positivismo 

jurídico, dizer o iuspositivismo metodológico ou conceitual. Provavelmente, a origem controversa 

tem a ver com a confusão pela qual a expressão tem resultado44. 

Uma visão radicalmente crítica da expressão neoconstitucionalismo pode ser fortemente 

encontrada também nos argumentos jurídicos sustentados pelos trabalhos de Juan Antonio García 

Amado45. 

No Brasil, as sombras do termo neoconstitucionalismo são trazidas a luz dos pensamentos 

do jurista Lenio Luiz Streck que alerta firmemente pela discrepância de sentidos que o 

constitucionalismo contemporâneo apresenta do neoconstitucionalismo aplicado no ordenamento 

jurídico interno. 

Com premissas aos apontamentos de abandono ao neoconstitucionalismo formulados por 

Lenio Luiz Streck, o primeiro a tecer críticas ao termo foi o Professor Humberto Ávila46. 

Segundo Lenio Luiz Streck47 “passadas mais de duas décadas da Constituição de 1988, e 

levando em conta as especificidades do direito brasileiro, é necessário reconhecer que as 

características desse neoconstitucionalismo acabaram por provocar condições patológicas, que, em 

nosso contexto atual, acabam por contribuir para a corrupção do próprio texto da Constituição”. 

O primeiro ponto de incongruência é que o termo neoconstitucionalismo incorpora em si 

uma plêiade de autores e posturas teóricas que nem sempre podem ser aglutinadas num mesmo 

sentido, o termo é: a)  dito pela ciência política norte-americana, por exemplo, ao chamar de new 

constitucionalism, referência aos processos de redemocratização de países como o Brasil e outros; 

b) dito pela teoria do direito, a partir do segundo pós-guerra também tem referência como 

                                                        
44  ATIENZA, Manuel. NI POSITIVISMO JURÍDICO NI NEOCONSTITUCIONALISMO: UNA DEFENSA DEL CONSTITUCIONALISMO 

POSTPOSITIVISTA. p. 1-26. In: Blog La Mirada de Peitho. Publicado em 10 de novembro de 2014. Disponível em: 
<http://lamiradadepeitho.blogspot.com.br>.  

45  GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Sobre el neoconstitucionalismo y sus precursores. In F. Mantilla Espinosa (ed.), Controversias 
constitucionales, Universidad del Rosario, Bogotá, 2008. Disponível em www.videa.edu.co/portal.  

46 ÀVILA, Humberto. “NEOCONSTITUCIONALISMO”: ENTRE A “CIENCIA DO DIREITO” E O “DIREITO DA CIÊNCIA”. In: Revista Eletrônica 
de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 17, janeiro/fevereiro/março, 2009. Disponível em: 
< http://www.direitodoestado.com/revista/rede-17-janeiro-2009-humberto%20avila.pdf>.  

47 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p. 35-36. 
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neoconstitucionalismo a produção intelectual sobre o direito; e ainda, c) os jusfilósofos como 

Ronald Dworkin e Robert Alexy (entre outros) representariam, na sua melhor luz, a grande viragem 

teórica operada pelo termo em discussão48. 

Sob o termo “neoconstitucionalista”, defende-se ao mesmo tempo: “um direito 

constitucional da efetividade; um direito assombrado por uma vulgata da ponderação de valores; 

uma concretização ad hoc da Constituição”, anota Streck49 e por segundo ponto de incongruência 

aponta “uma pretensa constitucionalização do ordenamento a partir de jargões vazios de conteúdo 

e que reproduzem o prefixo neo em diversas ocasiões, tais quais: neoprocessualismo (sic) e 

neopositivismo (sic)”. 

Ora, o terceiro ponto de incongruência, trazido por Streck50 , está no fato que o termo 

neoconstitucionalismo deveria ser relacionar com a ideia de novo paradigma. “Isto porque o direito 

– do paradigma exsurgido no segundo pós-guerra – deixa de ser meramente regulador para assumir 

uma feição de transformação das relações sociais”, tal circunstância é notável em observância aos 

textos constitucionais surgidos nesse período. No entanto, “fazer democracia a partir do e pelo 

direito parece que passou a ser o lema dos Estados Democráticos. Isso implicou – e continua a 

implicar – mudanças de compreensão: como olhar o novo com os olhos do novo, sem correr o risco 

de transformar o novo no velho?” 

O quarto ponto de incongruência em destaque por Streck51 é que “O pós-positivismo deveria 

ser a principal característica do neoconstitucionalismo. Mas não é.” Para tanto, o autor explica que:  

pode ser chamada de póspositivista uma teoria do direito que tenha, efetivamente, superado o 

positivismo, tanto na sua forma primitiva, exegético-conceitual, quanto na sua forma normativista, 

semântico-discricionária. A superação do positivismo implica enfrentamento do problema da 

discricionariedade judicial ou, também poderíamos falar, no enfrentamento do solipsismo da razão 

prática. Implica, também, assumir uma tese de descontinuidade com relação ao conceito de princípio. 

Ou seja, no póspositivismo, os princípios não podem mais serem tratados no sentido dos velhos 

princípios gerais do direito, nem como cláusulas de abertura. 

                                                        
48 STRECK, Lenio Luiz. Contra Neoconstitucionalismo. p. 10. In: Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 

Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2011, n. 4, Jan-Jun. p. 9-27. 

49 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p. 36. 

50 STRECK, Lenio Luiz. Observatório Constitucional: porque a ponderação e a subsunção são inconsistentes. In: Revista Consultor 
Jurídico, 26 de abril de 2014, 8h01. Disponível em < http://www.conjur.com.br/2014-abr-26/observatorio-constitucional-porque-
ponderacao-subsuncao-sao-inconsistentes>.  

51 STRECK, Lenio Luiz. Contra Neoconstitucionalismo. p.20. In: Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2011, n. 4, Jan-Jun. p. 9-27. 
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Streck52 aduz como quinto ponto de incongruência, o fato que o neoconstitucionalismo, que 

é tratado como o póspositivismo jurídico ou a superação do positivismo, não deveria depender de 

juízos de ponderação, mormente se percebermos que “ponderação” e “discricionariedade” são 

faces de uma mesma moeda, e justamente a discricionariedade era o ponto a ser vencido no 

positivismo jurídico. Veja-se o que ele diz: 

Na medida em que, nas práticas dos tribunais (assim como na doutrina) de terrae brasilis as “colisões 

de princípios” são “solucionadas” a partir de uma ponderação “direta”, confrontando um princípio (ou 

valor ou interesse) com outro, está-se, na verdade, muito mais próximo da velha Jurisprudência dos 

Interesses, com fortes pitadas da Wertungsjurisprudenz (jurisprudência dos valores). E, assim, o 

neoconstitucionalismo acaba revelando traços que dão condições ao desenvolvimento do ativismo 

judicial 

Streck 53  descreve como o Judiciário brasileiro vem sendo discricionário por interesses 

particulares através do discurso de ponderação/sopesamento, que são tratados como se fossem 

alicerçados na na verdadeira teoria alexyana da ponderação. Assim, “dizer que a ponderação é um 

elemento caracterizador do neoconstitucionalismo está correto. Mas é exatamente por isso que, 

nos moldes em que situo o Constitucionalismo Contemporâneo, não há espaço para a ponderação”. 

Vendo pelo lado positivo, a concepção neoconstitucionalista deve ser compreendida como 

uma reação contra o positivismo jurídico, contra uma visão de lei que coloca o foco sobre as regras, 

em que se prevalece a positividade nas formas e se esquece da justiça. Entretanto, a crítica feita 

pelos autores neoconstitucionalistas demonstra que eles levam tal prática em demasiado, causando 

regressão do Estado de Direito estabelecido, porquanto tomam caminho temeroso de se esquecer 

dos valores do legalismo, em visão unidimensional do direito e pretensiosamente ingênua de 

acreditar que os valores constitucionais serão alcançados sem os limites do Direito Positivo. Assim, 

Manuel Atienza diz que: “el llamado neoconstitucionalismo es una teoría con pocos adeptos y que 

se caracteriza (básicamente según sus detractores) por tesis insostenibles”54. 

Juan Antonio García Amado55  aponta que o “neoconstitucionalismo” é a expressão que 

                                                        
52 STRECK, Lenio Luiz. Contra Neoconstitucionalismo. p. 22. In: Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 

Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2011, n. 4, Jan-Jun. p. 9-27. 

53 STRECK, Lenio Luiz. Contra Neoconstitucionalismo. p. 22. In: Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia 
Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2011, n. 4, Jan-Jun. p. 9-27. 

54  ATIENZA, Manuel. NI POSITIVISMO JURÍDICO NI NEOCONSTITUCIONALISMO: UNA DEFENSA DEL CONSTITUCIONALISMO 
POSTPOSITIVISTA. p. 1-26. In: Blog La Mirada de Peitho. Publicado em 10 de novembro de 2014. Disponível em: 
<http://lamiradadepeitho.blogspot.com.br>. 

55  GARCÍA AMADO, Juan Antonio. Sobre el neoconstitucionalismo y sus precursores. In F. Mantilla Espinosa (ed.), Controversias 
constitucionales, Universidad del Rosario, Bogotá, 2008. Disponível em www.videa.edu.co/portal.  
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desponta concepção iusmoralista, a qual reduz o Direito ao ideal de moral e, por conseguinte, é 

incapaz de dar conta da especificidade da lei e do raciocínio jurídico. Por isso, é tão característico 

desta concepção Ferrajoli, que também sublinha que, ao reduzir os direitos fundamentais à 

princípios morais, neoconstitucionalismo apresenta uma versão enfraquecida do mesmo 

ameaçando a sua proteção efetiva.   

Para Humberto Ávila 56 , as mudanças constitucionais preconizadas pelo 

neoconstitucionalismo não encontram suporte no ordenamento constitucional brasileiro. Em 

primeiro lugar, o sistema jurídico brasileiro não passou de regras para princípios, mas é um 

complexo de normas compostos de regras e princípios com funções e eficácias diferentes e 

complementares. Em segundo lugar, não se pode dizer que a subsunção ceda lugar a ponderação 

como método exclusivo e prevalente de interpretação, haja vista que não se pode usar de princípios 

baseados em otimizar ao invés de considerar as soluções legislativas encontradas no exercício 

legitimo democrático. Em terceiro lugar, não convém sustentar que a justiça particular ou individual 

em prevalência a justiça geral, posto que as regras trazem uniformidade de tratamento e 

estabilidade de decisões, desempenhando função fundamental de reduzir arbitrariedade e 

incertezas dos conflitos morais existentes na sociedade complexa e plural. Em quarto lugar, não 

importa que o Poder Judiciário deva preponderar sobre o Poder Legislativo ou Executivo, pois num 

ordenamento constitucional que privilegia a participação democrática e reserva ao Poder Legislativo 

a competência de regular por lei as matérias que considerar adequadas não pode ser ultrapassado 

pelo Poder Judiciário. Assim, “o neoconstitucionalismo baseado nas mudanças antes mencionados, 

aplicado no Brasil, está mais para o que se poderia denominar, provocativamente, de uma espécie 

enrustida de ‘não-constitucionalismo’”, ou seja, “um movimento de ideologia que barulhentamente 

proclama a supervalorização da Constituição enquanto silenciosamente promove a sua 

desvalorização” 

Outrossim, Streck 57  e Manuel Atienza 58  orientam que a erronea ideia de 

neoconstitucionalismo traz conflituosidade ao entender que o constitucionalismo seria movimento 

                                                        
56 ÀVILA, Humberto. “NEOCONSTITUCIONALISMO”: ENTRE A “CIENCIA DO DIREITO” E O “DIREITO DA CIÊNCIA”. In: Revista Eletrônica 

de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 17, janeiro/fevereiro/março, 2009. Disponível em: 
< http://www.direitodoestado.com/revista/rede-17-janeiro-2009-humberto%20avila.pdf>.  

57 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011.p. 37. 

58  ATIENZA, Manuel. NI POSITIVISMO JURÍDICO NI NEOCONSTITUCIONALISMO: UNA DEFENSA DEL CONSTITUCIONALISMO 
POSTPOSITIVISTA. p. 1-26. In: Blog La Mirada de Peitho. Publicado em 10 de novembro de 2014. Disponível em: 
<http://lamiradadepeitho.blogspot.com.br>. 
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superado, com impressão de ruptura e sobreposamento, enquanto o constitucionalismo 

contemporâneo conduz simplesmente ao ideal de continuidade do movimento constitucionalista, a 

ideia de que o constitucionalismo com novas conquistas passa a integrar a estrutura do Estado 

Constitucional no período posterior a Segunda Guerra Mundial. 

Em apontamentos gerais, eis que são as sombras do neoconstitucionalismo do qual se 

buscou trazer clarividência. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio do desenvolvimento do presente artigo, pode-se concluir a necessidade de avalizar 

o constitucionalismo e os novos constitucionalismos (neoconstitucionalismo e constitucionalismo 

contemporâneo), visto que o assunto apresenta obscuridades em suas expressões, conflituosidade 

de empregos e sentidos utilizados pela doutrina que estuda o tema em especificidade. 

A maioria das pesquisas firmadas sobre o assunto não se preocupam em especificar a 

congruência ou incongruência entre os termos neoconstitucionalismo e constitucionalismo 

contemporâneo, o que leva a entender que estão sendo tratadas como sinônimos em sua maioria. 

No entanto, o neoconstitucionalismo é expressão que pode apresentar obscuridade ao deixar 

sombras de sentido, o qual apresenta problemática em sua concepção, que na prática jurídica 

brasileira, acabam por enfraquecer os preceitos constitucionais já estabelecidos no ordenamento 

jurídico interno. 

Realmente o movimento de mutação constitucional é evolutivamente contínuo, disso 

adquire sucedâneos ao fenômeno do constitucionalismo, assim decorre a busca em se desenvolver 

e transcender. Entretanto, nem sempre as ditas mutações na órbita jurídica alcançam o avanço 

benéfico, o “novo” pode vir com obscuridades ao desencorajar movimento jurídico na tentativa de 

avanço, e estar camuflado de regressão e desencojaramento.  

Desta forma, a busca pela transposição de paradigmas do constitucionalismo, do antigo ao 

moderno, do moderno ao pós-moderno, do novo ao neo, temerosamente precisa atentar ao uso 

das novas expressões, havendo sentido no uso do instituto como um processo de 

complementaridade, posto que pode se falsear o ideal de novo. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS NUMA UNIÃO EUROPEIA EM CRISE. A EVIDÊNCIA DA 

FALTA DE UMA NORMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL NA EUROPA E DE 

MECANISMOS DE GARANTIA 

 

Pedro Trovão do Rosário 1 

 

Olhemos nós para uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, para um Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos ou para um Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, como tantas outras normas de Direito Internacional e o que 

percebemos é a sua falta de efetividade, dependendo os direitos neles enunciados das Constituição 

de cada Estado. Lembremos a propósito Gomes Canotilho e Cruz Villalon “...os direitos 

fundamentais serão estudados enquanto direitos jurídicos-positivamente constitucionalizados. Sem 

esta positivação jurídico-constitucional, os «direitos do homem são esperanças, aspirações, ideias, 

impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política», mas não direitos protegidos sob a forma de 

normas (regras e princípios) de direito constitucional (Grundrechts-normen). Por outras palavras, 

que pertencem a Cruz Villalon: «onde não existir constituição não haverá direitos fundamentais. 

Existirão outras coisas, seguramente mais importantes, direitos humanos, dignidade da pessoa; 

existirão coisas parecidas, igualmente importantes, como as liberdades públicas francesas, os 

direitos subjectivos públicos dos alemães; haverá, enfim, coisas distintas como foros ou privilégios». 

Daí a conclusão do autor em referência: os direitos fundamentais são-no, enquanto tais, na medida 

em que encontram reconhecimento nas constituições e deste reconhecimento se derivem 

consequências jurídicas. ”2 

Noberto Bobbio aponta que “o problema fundamental em relação aos direitos do homem, 

hoje, não é tanto o de justificá-lo, mas o de protegê-los”3. 

Note-se que dos cinco membros permanentes da Organização das Nações Unidas (ONU), 

                                                        
1Doutor em Direito, Investigador do Centro de Investigação Ratio Legis – UAL, Professor Universitário – Universidade Autónoma de 

Lisboa (Rua de Sta. Marta, nº 47 – 1150-293 Lisboa – Portugal; prosario@autonoma.pt - e Advogado na Trovão do Rosário & 
Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL 

2 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7. ed. 7. Reimpressão. Coimbra: Almedina, 2003, p. 497. 

3 BOBBIO, Noberto. A Era dos Direitos. 8a ed. Campus, Rio de Janeiro, 1992, p. 24 
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único órgão desta entidade que tem poder decisório, três preveem a pena de morte nos respectivos 

regimes jurídicos nacionais. Tal, quando a Declaração Universal dos Direitos humanos, há 70 

(setenta!) anos reconhecia o direito à vida (artigo 3º). Esta Declaração, estabelecida na sequência 

do final da II Guerra Mundial, promoveria a Paz (elevada ao estatuto fundamental enunciado logo 

no inicio do Preâmbulo). Na Europa um novo fenómeno coerente com o espírito universal da 

Declaração iniciará a sua caminhada: As Comunidades Europeias, hoje União Europeia. Destacam-

se os seguintes momentos políticos, recordando que a construção europeia não foi constante ou 

linear, começando por ser apenas o prolongamento de certas alianças militares constituídas durante 

a Segunda Guerra Mundial. O primeiro passo decisivo na direção da integração foi a criação em 1951 

da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA) com a assinatura do Tratado de Paris, ao qual 

se seguiram a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia da Energia Atómica 

(Euratom) com a assinatura do Tratado de Roma de 1957. Logo na década de 60 foi sentida a  

resistência das soberanias à construção europeia, pondo-se em causa os seus princípios ou aspetos 

mais marcantes. Por mero exemplo, a partir de julho de 1965, opondo-se a um conjunto de 

propostas da Comissão relativas, designadamente, ao financiamento da política agrícola comum, a 

França deixou de participar nas reuniões do Conselho – episódio conhecido pela «crise da cadeira 

vazia». 

O Tratado de Roma (1957) consagrou o princípio da igualdade de remuneração entre homens 

e mulheres, cuja aplicabilidade direta foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça, e estabeleceu as 

bases para a criação do Fundo Social Europeu (FSE). A par, a fim de permitir aos trabalhadores e às 

respetivas famílias que tirassem pleno partido do direito de circular e de procurar emprego 

livremente em todo o mercado comum europeu, o Tratado de Roma estabeleceu as bases para a 

coordenação dos sistemas de segurança social dos Estados-Membros.  

Perante os desequilíbrios estruturais e as desigualdades de crescimento na Europa 

promoveu-se uma política social mais pró-ativa, tendo o Conselho aprovado o primeiro Programa 

de Ação Social em 1974. 

O Ato Único Europeu (AUE) de 1986 consagrou regras tendentes à harmonização das 

condições de saúde e de segurança no trabalho, bem como a possibilidade de os parceiros sociais a 

nível europeu negociarem acordos coletivos. Em dezembro de 1989, dois anos e meio antes de 

Maastricht os Chefes de Estado e de Governo de onze Estados-Membros adotaram, na Cimeira de 

Estrasburgo, a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores (Carta 
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Social), tendo o Reino Unido decidido não se vincular. Com a assinatura do Tratado de Maastricht, 

a promoção de um elevado nível de emprego e de proteção social foi oficialmente introduzida como 

uma das missões atribuídas à Comunidade Europeia (CE), embora sem unanimidade4. 

Com a assinatura do Tratado de Amesterdão em 1997 todos os Estados-Membros, incluindo 

o Reino Unido, chegaram a acordo sobre a incorporação do Acordo relativo à Política Social no texto 

do Tratado CE, com algumas pequenas alterações (artigos 151.º a 161.º do TFUE). O novo artigo 

19.º dotou a CE de competência para “tomar as medidas necessárias para combater a discriminação 

em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual”. 

Em sequência foram adotadas duas diretivas com base nesta nova disposição: a Diretiva 2000/43/CE 

que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre as pessoas, sem distinção de origem racial 

ou étnica, e a Diretiva 2000/78/CE com o quadro geral de igualdade de tratamento no emprego e 

na atividade profissional. 

O Tratado de Amesterdão estabeleceu no elenco dos objetivos da UE a promoção de um 

elevado nível de emprego, atribuindo-se a responsabilidade de apoiar e completar a ação dos 

Estados-Membros nesta promoção, desenvolvendo uma “estratégia coordenada”, como a 

Estratégia Europeia para o Emprego (artigos 145.º a 150.º do TFUE5) — com base num método 

                                                        
4 Durante a Conferência Intergovernamental, onze Estados-Membros decidiram avançar e celebraram um Acordo relativo à Política 

Social, isentando o Reino Unido de participar (Protocolo n.º 14 do Tratado) 

5 EMPREGO 

Artigo 145.o 

(ex-artigo 125.o TCE) 

Os Estados-Membros e a União empenhar-se-ão, nos termos do presente título, em desenvolver uma estratégia coordenada em 
matéria de emprego e, em especial, em promover uma mão-de-obra qualificada, formada e suscetível de adaptação, bem como 
mercados de trabalho que reajam rapidamente às mudanças económicas, tendo em vista alcançar os objetivos enunciados no 
artigo 3.o do Tratado da União Europeia. 

 

Artigo 146.o 

(ex-artigo 126.o TCE) 

1. Através das suas políticas de emprego, os Estados-Membros contribuirão para a realização dos objetivos previstos no artigo 145.o, 
de forma coerente com as orientações gerais das políticas económicas dos Estados-Membros e da União adotadas em aplicação 
do n.o 2 do artigo 121.o. 

2. Tendo em conta as práticas nacionais relativas às responsabilidades dos parceiros sociais, os Estados-Membros considerarão a 
promoção do emprego uma questão de interesse comum e coordenarão a sua ação neste domínio no âmbito do Conselho, nos 
termos do disposto no artigo 148.o. 

 

Artigo 147.o 

(ex-artigo 127.o TCE) 

1. A União contribuirá para a realização de um elevado nível de emprego, incentivando a cooperação entre os Estados-Membros, 
apoiando e, se necessário, completando a sua ação. Ao fazê-lo, respeitará as competências dos Estados-Membros. 

2. O objetivo de alcançar um elevado nível de emprego será tomado em consideração na definição e execução das políticas e ações 
da União. 
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aberto de coordenação. 

Dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito e respeito pelos 

direitos humanos são pilares e valores essenciais reconhecidos nos Tratados da União Europeia. A 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia constitui um marco na afirmação dos direitos 

dos cidadãos europeus (adotada em 2000 e vinculativa para os Estados da União Europeia desde 

2009). 

A par, os direitos fundamentais são garantidos a nível nacional pelo sistema constitucional 

de cada Estado, pelo sistema de fontes e pelos mecanismos de garantia existentes. Todas as 

instituições europeias (Comissão, Conselho Europeu, Parlamento Europeu, Conselho da União 

                                                        

Artigo 148.o 

(ex-artigo 128.o TCE) 

1. O Conselho Europeu procederá anualmente à avaliação da situação do emprego na União e adotará conclusões nessa matéria, 
com base num relatório anual conjunto do Conselho e da Comissão. 

2. Com base nas conclusões do Conselho Europeu, o Conselho, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento Europeu, 
ao Comité Económico e Social, ao Comité das Regiões e ao Comité do Emprego a que se refere o artigo 150.o, definirá anualmente 
as orientações que os Estados-Membros devem ter em conta nas respetivas políticas de emprego. Essas orientações deverão ser 
coerentes com as orientações gerais adotadas em aplicação do n.o 2 do artigo 121.o. 

3. Cada Estado-Membro transmitirá ao Conselho e à Comissão um relatório anual sobre as principais medidas tomadas para executar 
a sua política de emprego, à luz das orientações em matéria de emprego previstas no n.o 2. 

4. Com base nos relatórios previstos no n.o 3 e uma vez obtido o parecer do Comité do Emprego, o Conselho analisará anualmente 
a execução das políticas de emprego dos Estados-Membros, à luz das orientações em matéria de emprego. O Conselho, sob 
recomendação da Comissão, pode, se o considerar adequado na sequência dessa análise, dirigir recomendações aos Estados-
Membros. 

5. Com base nos resultados daquela análise, o Conselho e a Comissão apresentarão anualmente ao Conselho Europeu um relatório 
conjunto sobre a situação do emprego na União e a aplicação das orientações em matéria de emprego. 

 

Artigo 149.o 

(ex-artigo 129.o TCE) 

O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário e após consulta ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das Regiões, podem adotar ações de incentivo destinadas a fomentar a cooperação entre os 
Estados-Membros e apoiar a sua ação no domínio do emprego, por meio de iniciativas que tenham por objetivo desenvolver o 
intercâmbio de informações e de boas práticas, facultar análises comparativas e consultadoria, promover abordagens inovadoras 
e avaliar a experiência adquirida, em especial mediante o recurso a projetos-piloto. 

Essas ações não incluirão a harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-Membros. 

 

Artigo 150.o 

(ex-artigo 130.o TCE) 

O Conselho, deliberando por maioria simples, após consulta ao Parlamento Europeu, criará um Comité do Emprego, com caráter 
consultivo, para promover a coordenação das políticas em matéria de emprego e de mercado de trabalho entre os Estados-
Membros. O Comité terá por funções: 

- acompanhar a evolução da situação do emprego e das políticas de emprego nos Estados-Membros e na União, 

- sem prejuízo do disposto no artigo 240.o, formular pareceres, quer a pedido do Conselho ou da Comissão, quer por iniciativa própria, 
e contribuir para a preparação das deliberações do Conselho a que se refere o artigo 148.o. 

No cumprimento do seu mandato, o Comité consultará os parceiros sociais. 

Os Estados-Membros e a Comissão nomearão, cada um, dois membros do Comité. 
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Europeia, Tribunais) têm um papel a desempenhar na proteção dos direitos humanos. A Carta dos 

Direitos Fundamentais afirma os direitos fundamentais que são vinculativos para as instituições e 

para os organismos europeus, aplicando-se ainda aos governos nacionais no quadro da execução da 

legislação europeia. 

Antes de mais, para que não se possa ficar com a ideia de que a ação foi essencialmente do 

legislador, pois para alguns o século XIX foi o século do legislativo, o século XX foi o século do 

executivo (dos governos e administrações) e o século XXI tende a ser o século dos Tribunais 

enquanto garantes da Democracia, cabe aqui registar a importante ação do Tribunal de Justiça da 

União Europeia, verdadeiro motor de tutela jurisdicional efetiva, desde logo pela definição de 

princípios fundamentais estabelecidos pela sua jurisprudência. A jurisprudência iniciada pelo 

acórdão Van Gend & Loos em 1963, no qual o Tribunal de Justiça introduziu o princípio do efeito 

direto do direito comunitário nos Estados-Membros, permitindo aos cidadãos europeus invocar 

diretamente disposições do Direito da União perante os órgãos jurisdicionais nacionais, ou em 1964, 

o “Acórdão Costa” que estabeleceu o primado do direito comunitário sobre a legislação interna, 

permitindo-se desde 1991 que os cidadãos europeus possam intentar uma ação de indemnização 

contra o Estado que tenha violado uma disposição comunitária. Também se destaca a ação do TJUE 

na Igualdade de tratamento e direitos sociais, como em 1976 no Acórdão Defrenne relativo a 

processo em que uma hospedeira de bordo tinha intentado uma ação contra a sua entidade 

patronal com fundamento em discriminação remuneratória relativamente aos colegas do sexo 

masculino que efetuavam o mesmíssimo trabalho.  

De enorme relevância para os Direitos fundamentais, o TJUE declarou que o respeito pelos 

direitos fundamentais constitui parte integrante dos princípios gerais de direito cujo respeito lhe 

incumbe garantir, fundamentando-se nas tradições constitucionais comuns aos Estados-Membros 

e nos instrumentos internacionais sobre a proteção dos direitos do Homem, designadamente na 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem de 1950, nos quais os Estados-Membros. A partir da 

entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o Tribunal pode e deve aplicar e interpretar a Carta dos 

Direitos Fundamentais da União Europeia, de 7 de Dezembro de 2000, à qual o Tratado de Lisboa 

reconhece o mesmo valor jurídico que os Tratados. A Carta é coerente com a Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem (CEDH), que foi ratificada por todos os países da UE. 

Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de Dezembro de 2009, a União Europeia 

dotou-se de personalidade jurídica e resgatou as competências anteriormente conferidas à 
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Comunidade Europeia. O direito comunitário é desde então Direito da União, compreendendo todo 

o direito originário e derivado.  

A dimensão social da integração europeia tem-se desenvolvido consideravelmente ao longo 

dos anos. Ela constitui um aspeto fundamental da Estratégia Europa 2020, que promove um 

“crescimento inclusivo”, tendente a níveis elevados de emprego e a uma redução do número de 

pessoas em situação de pobreza ou em risco de exclusão social. A par, recorde-se, uma preocupação 

crescente com a globalização tendo-se em 2007 criado o Fundo Europeu de Ajustamento à 

Globalização (FEAG) para apoiar trabalhadores despedidos devido a mudanças nos padrões do 

comércio mundial. O Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização concedeu apoio a indivíduos 

que perderam os seus empregos na sequência das grandes mudanças estruturais ocorridas a nível 

do comércio mundial, seja por motivos relacionados com a globalização ou com a crise económica 

e financeira mundial, dispondo de um orçamento anual máximo de €150.000.000,00 (cento 

cinquenta milhões de euros para o período de 2014-2020) autorizando-se o financiamento até 60 

% do custo de projetos destinados à procura ou à criação de auto emprego. 

Tudo com fundamento jurídico no artigo 3.º do Tratado da União Europeia (TUE)6 e artigos 

9.º, 10.º, 19.º, 45.º a 48.º, 145.º a 150.ºe 151.º a 161.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE) e como Objetivos: a promoção do emprego, a melhoria das condições de vida e de 

trabalho, uma proteção social adequada, o diálogo entre parceiros sociais, o desenvolvimento dos 

                                                        
6 Artigo 3º (ex-artigo 2. do TUE) 

1. A União tem por objetivo promover a paz, os seus valores e o bem-estar dos seus povos. 

2. A União proporciona aos seus cidadãos um espaço de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas, em que seja 
assegurada a livre circulação de pessoas, em conjugação com medidas adequadas em matéria de controlos na fronteira externa, 
de asilo e imigração, bem como de prevenção da criminalidade e combate a este fenómeno. 

3. A União estabelece um mercado interno. Empenha-se no desenvolvimento sustentável da Europa, assente num crescimento 
económico equilibrado e na estabilidade dos preços, numa economia social de mercado altamente competitiva que tenha como 
meta o pleno emprego e o progresso social, e num elevado nível de proteção e de melhoramento da qualidade do ambiente. A 
União fomenta o progresso científico e tecnológico. 

A União combate a exclusão social e as discriminações e promove a justiça e a proteção sociais, a igualdade entre homens e mulheres, 
a solidariedade entre as gerações e a proteção dos direitos da criança. 

A União promove a coesão económica, social e territorial, e a solidariedade entre os Estados-Membros. 

A União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património 
cultural europeu. 

4. A União estabelece uma união económica e monetária cuja moeda é o euro. 

5. Nas suas relações com o resto do mundo, a União afirma e promove os seus valores e interesses e contribui para a proteção dos 
seus cidadãos. Contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito mútuo 
entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos do Homem, em especial os da 
criança, bem como para a rigorosa observância e o desenvolvimento do direito internacional, incluindo o respeito dos princípios 
da Carta das Nações Unidas. 

6. A União prossegue os seus objetivos pelos meios adequados, em função das competências que lhe são atribuídas nos Tratados. 
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recursos humanos, tendo em vista um nível de emprego elevado e duradouro, e a luta contra as 

exclusões. Estes são expressamente objetivos comuns da União Europeia e dos Estados-Membros 

nos domínios social e do emprego, conforme determinado nos artigos 151.ºe 153º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia7 (TÍTULO X - A POLÍTICA SOCIAL):  

Artigo 151.o 

(ex-artigo 136.o TCE) 

A União e os Estados-Membros, tendo presentes os direitos sociais fundamentais, tal como os 

enunciam a Carta Social Europeia, assinada em Turim, em 18 de outubro de 1961 e a Carta Comunitária 

dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores, de 1989, terão por objetivos a promoção do 

emprego, a melhoria das condições de vida e de trabalho, de modo a permitir a sua harmonização, 

assegurando simultaneamente essa melhoria, uma proteção social adequada, o diálogo entre 

parceiros sociais, o desenvolvimento dos recursos humanos, tendo em vista um nível de emprego 

elevado e duradouro, e a luta contra as exclusões. 

Para o efeito, a União e os Estados-Membros desenvolverão ações que tenham em conta a diversidade 

das práticas nacionais, em especial no domínio das relações contratuais, e a necessidade de manter a 

capacidade concorrencial da economia da União. 

A União e os Estados-Membros consideram que esse desenvolvimento decorrerá não apenas do 

funcionamento do mercado interno, que favorecerá a harmonização dos sistemas sociais, mas 

igualmente dos processos previstos nos Tratados e da aproximação das disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas. 

[...] 

Artigo 153.o 

(ex-artigo 137.o TCE) 

1. A fim de realizar os objetivos enunciados no artigo 151.o, a União apoiará e completará a ação dos 

Estados-Membros nos seguintes domínios: 

a) Melhoria, principalmente, do ambiente de trabalho, a fim de proteger a saúde e a segurança dos 

trabalhadores; 

b) Condições de trabalho; 

c) Segurança social e proteção social dos trabalhadores; 

d) Proteção dos trabalhadores em caso de rescisão do contrato de trabalho; 

e) Informação e consulta dos trabalhadores; 

f) Representação e defesa coletiva dos interesses dos trabalhadores e das entidades patronais, 

incluindo a cogestão, sem prejuízo do disposto no n.o 5; 

                                                        
7 Versões consolidadas do Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia - Tratado da União 

Europeia (Versão consolidada) - Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (Versão consolidada) - Protocolos - Anexos - 
Declarações anexadas à Ata Final da Conferência Intergovernamental que adotou o Tratado de Lisboa assinado em 13 de dezembro 
de 2007 - Quadros de correspondência (disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT - consultado em 2018-06-02) 
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g) Condições de emprego dos nacionais de países terceiros que residam legalmente no território da 

União; 

h) Integração das pessoas excluídas do mercado de trabalho, sem prejuízo do disposto no artigo 166.o; 

i) Igualdade entre homens e mulheres quanto às oportunidades no mercado de trabalho e ao 

tratamento no trabalho; 

j) Luta contra a exclusão social; 

k) Modernização dos sistemas de proteção social, sem prejuízo do disposto na alínea c). 

2. Para o efeito, o Parlamento Europeu e o Conselho podem: 

a) Tomar medidas destinadas a fomentar a cooperação entre os Estados-Membros, através de 

iniciativas que tenham por objetivo melhorar os conhecimentos, desenvolver o intercâmbio de 

informações e de boas práticas, promover abordagens inovadoras e avaliar a experiência adquirida, 

com exclusão de qualquer harmonização das disposições legislativas e regulamentares dos Estados-

Membros; 

b) Adotar, nos domínios referidos nas alíneas a) a i) do n.o 1, por meio de diretivas, prescrições 

mínimas progressivamente aplicáveis, tendo em conta as condições e as regulamentações técnicas 

existentes em cada um dos Estados-Membros. Essas diretivas devem evitar impor disciplinas 

administrativas, financeiras e jurídicas contrárias à criação e ao desenvolvimento de pequenas e 

médias empresas. 

O Parlamento Europeu e o Conselho deliberam de acordo com o processo legislativo ordinário, após 

consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões. 

Nos domínios referidos nas alíneas c), d), f) e g) do n.o 1, o Conselho delibera de acordo com um 

processo legislativo especial, por unanimidade, após consulta ao Parlamento Europeu e aos referidos 

Comités. 

O Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão e após consulta ao Parlamento 

Europeu, pode decidir tornar aplicável às alíneas d), f) e g) do n.o 1 o processo legislativo ordinário. 3. 

Qualquer Estado-Membro pode confiar aos parceiros sociais, a pedido conjunto destes, a execução 

das diretivas adotadas em aplicação do n.o 2 ou, se for caso disso, a execução de uma decisão do 

Conselho adotada nos termos do artigo 155.o. 

Nesse caso, assegurará que, o mais tardar na data em que determinada diretiva ou decisão deva ser 

transposta ou executada, os parceiros sociais tenham introduzido, por acordo, as disposições 

necessárias, devendo o Estado-Membro em questão tomar as medidas indispensáveis para poder 

garantir, a todo o tempo, os resultados impostos por essa diretiva ou decisão. 

4. As disposições adotadas ao abrigo do presente artigo: 

- não prejudicam a faculdade de os Estados-Membros definirem os princípios fundamentais dos seus 

sistemas de segurança social nem devem afetar substancialmente o equilíbrio financeiro desses 

sistemas,  

- não obstam a que os Estados-Membros mantenham ou introduzam medidas de proteção mais 

estritas compatíveis com os Tratados. 

5. O disposto no presente artigo não é aplicável às remunerações, ao direito sindical, ao direito de 

greve e ao direito de lock-out. 
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O Tratado da União Europeia (TUE) destaca os objetivos sociais da UE, como o pleno emprego 

e a solidariedade entre as gerações (artigo 3.º), conferindo o artigo 6.º à Carta dos Direitos 

Fundamentais o mesmo valor jurídico dos Tratados.  

A Carta (CDFUE) afirma “direitos de solidariedade”, como o direito dos trabalhadores à 

informação e à consulta, o direito à negociação coletiva, o direito a condições de trabalho justas e 

equitativas, o direito à segurança social e à assistência social.  

No Tratado sobre o funcionamento da União Europeia (TFUE) consta uma cláusula social 

horizontal (artigo 9.º), onde: na definição e execução das suas políticas e ações, a União tem em 

conta as exigências relacionadas com a promoção de um nível elevado de emprego, a garantia de 

uma proteção social adequada, a luta contra a exclusão social e um nível elevado de educação, 

formação e proteção da saúde humana. 

O que aconteceu desde o Tratado de Lisboa? Desde logo, destaca-se a  Estratégia Europa 

2020, aprovada em 2010, num contexto de crise económica e financeira, a qual define como um dos 

seus domínios prioritários o crescimento inclusivo: favorecer uma economia com níveis elevados de 

emprego que proporcione coesão social e territorial. A estratégia também fixa cinco grandes 

objetivos, incluindo o objetivo social histórico (resgatar 20 milhões de pessoas do risco de pobreza 

até 2020), e renova o seu compromisso para com o emprego (objetivo de 75 % de taxa de emprego 

para o grupo etário dos 20-64 anos).  

Em 17 de novembro de 2017, o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão proclamaram 

o Pilar Europeu dos Direitos Sociais na Cimeira Social para o Emprego Justo e o Crescimento que se 

realizou em Gotemburgo, na Suécia. O objetivo do Pilar Europeu dos Direitos Sociais é conferir aos 

cidadãos direitos novos e mais eficazes, que podem ser agrupados em três grandes categorias: 

• igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho 

• condições de trabalho justas 

• proteção e inclusão sociais 

No Pilar Europeu dos Direitos Sociais estabelecem-se 20 princípios e direitos fundamentais 

para apoiar a equidade e o bom funcionamento dos mercados de trabalho e dos sistemas de 

proteção social, que são: 

Capítulo I: Igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho 
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1. Educação, formação e aprendizagem ao longo da vida  

Todas as pessoas têm direito a uma educação, uma formação e uma aprendizagem ao longo da vida 

inclusivas e de qualidade, que lhes permitam manter e adquirir as competências necessárias para 

participar plenamente na sociedade e gerir com êxito as transições no mercado de trabalho. 

2. Igualdade entre homens e mulheres  

A igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres deve ser assegurada e 

promovida em todos os domínios, nomeadamente no que diz respeito à participação no mercado de 

trabalho, às condições de trabalho e à progressão na carreira. 

Mulheres e homens têm direito a uma remuneração igual por um trabalho de igual valor. 

3. Igualdade de oportunidades 

Independentemente do género, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou 

orientação sexual, todas as pessoas têm direito à igualdade de tratamento e de oportunidades em 

matéria de emprego, proteção social, educação e acesso a bens e serviços disponíveis ao público. De 

igual modo, a igualdade de oportunidades dos grupos sub-representados deve ser promovida. 

4. Apoio ativo ao emprego  

Todas as pessoas têm direito a beneficiar, em tempo útil, de uma assistência adaptada para melhorar 

as suas perspetivas de trabalho por conta de outrem ou por conta própria. Este direito inclui o de 

receber apoio em matéria de procura de emprego, de formação e de requalificação. Todas as pessoas 

têm o direito de transferir os seus direitos em matéria de proteção social e de formação durante 

qualquer eventual transição profissional. 

Os jovens têm direito a beneficiar de formação contínua, de uma aprendizagem, de um estágio ou de 

uma oferta de emprego de qualidade nos quatro meses que se seguem à perda de emprego ou à 

conclusão dos estudos. 

As pessoas desempregadas têm direito a beneficiar de apoios personalizados, contínuos e adequados. 

Os desempregados de longa duração têm direito a beneficiar de uma avaliação individual 

aprofundada, o mais tardar, quando estiverem 18 meses sem emprego. 

 

Capítulo II: Condições de trabalho justas 

5. Emprego seguro e adaptável  

Independentemente do tipo e da duração da relação de trabalho, os trabalhadores têm direito a um 

tratamento justo e equitativo em matéria de condições de trabalho, acesso à proteção social e 

formação. Deve ser promovida a transição para formas de emprego sujeitas a contrato sem termo. 

Deve ser garantida a flexibilidade necessária para permitir que os empregadores se adaptem 

rapidamente às evoluções do contexto económico, em conformidade com a legislação aplicável e os 

eventuais acordos coletivos. 

Devem ser promovidas formas inovadoras de trabalho que garantam condições de trabalho de 

qualidade. O empreendedorismo e o trabalho por conta própria devem ser incentivados, devendo a 

mobilidade profissional ser facilitada. 
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As relações de trabalho que conduzam a condições de trabalho precárias devem ser evitadas, 

nomeadamente através da proibição da utilização abusiva de contratos atípicos. Qualquer período 

experimental deve ter uma duração razoável. 

6. Salários  

Os trabalhadores têm direito a um salário justo que lhes garanta um nível de vida decente. 

Deve ser garantido um salário mínimo adequado, de forma a permitir a satisfação das necessidades 

do trabalhador e da sua família, à luz das condições económicas e sociais nacionais, assegurando, ao 

mesmo tempo, o acesso ao emprego e incentivos à procura de trabalho. Deve lutar-se contra a 

pobreza no trabalho.  

Todos os salários devem ser fixados de forma transparente e previsível, em conformidade com as 

práticas nacionais e respeitando a autonomia dos parceiros sociais. 

7. Informações sobre as condições de emprego e proteção em caso de despedimento 

No início da relação de trabalho, os trabalhadores têm direito a ser informados por escrito sobre os 

direitos e obrigações decorrentes da relação de trabalho, nomeadamente durante o período 

experimental.  

Antes de serem despedidos, os trabalhadores têm direito a ser informados dos motivos do 

despedimento e a que lhes seja concedido um período razoável de pré-aviso. Os trabalhadores têm 

direito de acesso a um sistema de resolução de litígios eficaz e imparcial e, em caso de despedimento 

sem justa causa, direito de recurso, acompanhado de uma compensação adequada. 

8. Diálogo social e participação dos trabalhadores  

Os parceiros sociais devem ser consultados sobre a conceção e a execução das políticas económicas, 

sociais e de emprego, em conformidade com as práticas nacionais. Devem ser incentivados a negociar 

e concluir acordos coletivos em matérias que lhes digam respeito, sem prejuízo da respetiva 

autonomia e do direito de ação coletiva. Se for caso disso, os acordos concluídos entre os parceiros 

sociais devem ser aplicados a nível da UE e dos países da UE. 

Os trabalhadores (ou os seus representantes) têm direito a ser informados e consultados em tempo 

útil sobre questões que lhes digam respeito, nomeadamente sobre a transferência, reestruturação e 

fusão da empresa e sobre despedimentos coletivos. 

Deve ser incentivado o apoio para reforçar a capacidade de promoção do diálogo social por parte dos 

parceiros sociais. 

9. Equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada 

Os trabalhadores com filhos e familiares dependentes têm direito a beneficiar de licenças adequadas, 

de regimes de trabalho flexíveis e de aceder a serviços de acolhimento. Mulheres e homens devem 

beneficiar da igualdade de acesso a licenças especiais para cumprirem as suas responsabilidades 

familiares, devendo ser incentivados a utilizá-las de forma equilibrada. 

10. Ambiente de trabalho são, seguro e bem adaptado e proteção de dados 

Os trabalhadores têm direito a um elevado nível de proteção da sua saúde e segurança no trabalho. 

Os trabalhadores têm direito a um ambiente de trabalho adaptado às suas necessidades profissionais, 

que lhes permita prolongar a sua participação no mercado de trabalho. 
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Os trabalhadores têm direito à proteção dos seus dados pessoais no âmbito do trabalho. 

 

Capítulo III: Proteção e inclusão sociais 

11. Acolhimento e apoio a crianças  

As crianças têm direito a serviços de educação e de acolhimento na primeira infância a preços 

comportáveis e de boa qualidade. 

As crianças têm direito à proteção contra a pobreza, tendo as crianças de meios desfavorecidos, em 

especial, direito a beneficiar de medidas específicas destinadas a promover a igualdade de 

oportunidades. 

12. Proteção social 

Independentemente do tipo e da duração da sua relação de trabalho, os trabalhadores por conta de 

outrem e, em condições comparáveis, os trabalhadores por conta própria, têm direito a uma proteção 

social adequada. 

13. Prestações por desemprego  

Os desempregados têm direito a um apoio de ativação adequado por parte dos serviços públicos de 

emprego para (re)integrar o mercado de trabalho, bem como a subsídios de desemprego adequados, 

durante um período razoável, em função das suas contribuições e dos critérios de concessão nacionais. 

Os referidos subsídios não devem constituir um desincentivo para um regresso rápido ao trabalho. 

14. Rendimento mínimo 

Qualquer pessoa que não disponha de recursos suficientes tem direito a prestações de rendimento 

mínimo adequadas que lhe garantam um nível de vida digno em todas as fases da vida, bem como ao 

acesso eficaz a bens e serviços de apoio. Para as pessoas aptas para o trabalho, as prestações de 

rendimento mínimo devem ser conjugadas com incentivos para (re)integrar o mercado de trabalho. 

15. Prestações e pensões de velhice 

Os trabalhadores por conta de outrem e por conta própria reformados têm direito a uma pensão, 

proporcional às suas contribuições, que lhes garanta um rendimento adequado. Mulheres e homens 

devem ter oportunidades iguais em matéria de aquisição de direitos à pensão. 

Todas as pessoas na velhice têm direito a recursos que lhes garantam uma vida digna. 

16. Cuidados de saúde  

Todas as pessoas têm direito a aceder, em tempo útil, a cuidados de saúde de qualidade preventivos 

e curativos a preços comportáveis. 

17. Inclusão das pessoas com deficiência  

As pessoas com deficiência têm direito a um apoio ao rendimento que lhes garanta uma vida digna, a 

serviços que lhes permitam participar no mercado de trabalho e na sociedade, e a um ambiente de 

trabalho adaptado às suas necessidades. 

18. Cuidados de longa duração  

Todas as pessoas têm direito a cuidados de longa duração de qualidade e a preços comportáveis, em 

especial a serviços de cuidados ao domicílio e a serviços de proximidade. 
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19. Habitação e assistência para os sem-abrigo 

Deve ser garantido às pessoas necessitadas o acesso a habitação social ou a uma ajuda à habitação de 

qualidade. 

As pessoas vulneráveis têm direito a assistência e a proteção adequadas em caso de despejo. 

Devem ser disponibilizados aos sem-abrigo alojamento e serviços adequados para promover a sua 

inclusão social. 

20. Acesso aos serviços essenciais 

Todas as pessoas têm direito a aceder a serviços essenciais de qualidade, designadamente água, 

saneamento, energia, transportes, serviços financeiros e comunicações digitais. As pessoas 

necessitadas devem beneficiar de apoios ao acesso a estes serviços. 

A Comissão tem desenvolvido atos concretos para concretização do pilar, de que são 

exemplo a iniciativa em matéria de equilíbrio entre vida profissional e vida privada 8.  

Por outro lado, no que à ação dos órgãos políticos ou instituições da UE diz respeito, para 

além da sua atividade normativa, destaca-se ainda a criação da Agência dos Direitos Fundamentais 

(FRA)9, organismo independente,  visando  proporcionar às instituições e aos Estados Membros da 

UE assistência independente e fundamentada, bem como competências no âmbito dos direitos 

fundamentais.  

Tais as previsões normativas, a estrutura, o nível de desenvolvimento a que a União Europeia 

chegou num plano de Direitos Fundamentais sociais. Não de primeira geração, de respeito de 

liberdades individuais, mas de direitos sociais. 

Dá-se então um volte-face. 

Tal expressão, do italiano «voltare la faccia» significa voltar-se para trás, assim fugindo ou 

partindo, ou do substantivo «voltafaccia», voltar-se brusca e repentinamente. No caso, este “virar 

a casaca” tem por referência a crise do sistema bancário de 2008 e a consequente crise da dívida 

pública de 2010, a crise na União Europeia, embora mundial, sentiu-se de uma maneira 

particularmente aguda em 2011, mercê de um endividamento público elevado, principalmente de 

países como a Grécia, Portugal, Espanha, Itália e Irlanda e revelando uma clara falta de coordenação 

política da União Europeia para resolver questões de endividamento público das nações e uma 

enorme falta de solidariedade. Surgem repentinamente medidas de contenção orçamental e de 

reestruturação socioeconómica necessárias por imperativos de desendividamento público. 

                                                        
8 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1311&langId=en (disponível em 2018-06-02) 

9 https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/fra_pt (disponivel em 2018-06-02), em 2007. 



56 
 

Portugal foi um dos Estados-Membros intervencionados pela “troika” (Comissão Europeia, 

Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional). 

Tal motivou algumas tentativas, nalguns casos conseguidas, de retrocesso. A flexibilização do 

mercado laboral, a reforma do sistema de pensões, os cortes nas despesas sociais (na saúde, na 

velhice, na educação, nos transportes), o aumento das quotizações sociais, o aumento dos 

impostos, especialmente indiretos (IVA). 

No entanto, já antes da concessão de assistência financeira a Portugal, a adoção de medidas 

de austeridade vinha sendo justificada pelas autoridades portuguesas através da decisão do 

Conselho da União Europeia de 2 de dezembro de 2009, que impunha ao Estado português a 

resolução da situação de défice excessivo verificada até ao limite de 2013, em conformidade com o 

artigo 126.º, n.º 7, do TFUE e com o artigo 3.º do regulamento 1467/97, de 7 de julho de 1997, 

(aceleração e clarificação da aplicação do procedimento relativo aos défices excessivos). 

Importa notar que a ajuda financeira a Portugal foi concedida nos termos do Direito da União 

(artigo 122.º, n.º 2, do TFUE e artigo 3.º do regulamento 407/2010) e é regulada por atos jurídicos 

europeus (decisões do Conselho), como a decisão de execução 2011/344, de 30 de maio de 2011, e 

a decisão de execução 2012/409, de 10 de julho de 2012, que alterou a primeira. Nestas impõe-se 

que Portugal adote medidas no domínio laboral, muito especialmente no que diz respeito à redução 

das indemnizações por despedimento, à flexibilização das disposições relativas ao tempo de 

trabalho, à flexibilização do pagamento de horas extraordinárias, etc.  

Mas, embora as medidas concretas de ajustamento a adotar sejam decididas pelos Estados-

Membros, os quais têm assim margem de manobra para atingir os objetivos acordados, impõe-se 

no entanto o respeito pelas regras e pelos princípios gerais de Direito da União e os direitos 

fundamentais, conforme artigo 51.º, n.º 1, da CDFUE.  

Igualmente, tal impõe-se às instituições europeias, na definição e fiscalização das medidas 

impostas em instrumentos nacionais.  

Ou seja, as reformas de ajustamento e de austeridade impostas e promovidas pela União 

Europeia não podem pôr em causa os princípios gerais e direitos fundamentais reconhecidos pela 

União Europeia os quais são, recorde-se direta e imediatamente aplicáveis nas diversas ordens 

jurídicas nacionais, obrigando os Tribunais nacionais a aplicá-las. Assim, as reformas introduzidas 

pelas medidas de austeridade (como no domínio laboral) que desrespeitem direitos fundamentais 
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protegidos pelo direito da União devem ser escrutinados pelos tribunais nacionais, os quais são 

obrigados, enquanto tribunais europeus, a garantir a proteção dos direitos fundamentais no âmbito 

de aplicação do Direito da União. Tal sem prejuízo do reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça 

da União Europeia 10 (O artigo 94.º do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça da União 

Europeia especifica o conteúdo do pedido que deve acompanhar as questões do órgão jurisdicional 

de reenvio). 

Porque o exercício de direitos fundamentais em matéria laboral, de proteção em caso de 

doença ou velhice, de despedimento, de acesso aos serviços de interesse económico geral nos 

domínios da saúde ou da educação são direitos fundamentais inscritos na CDFUE (arts. 27.º a 38.º), 

cuja força jurídica vinculativa é efetiva. Como refere Koen Lenaerts, a CDFUE, enquanto instrumento 

de direito primário, é: 

 1) padrão de interpretação, não só dos atos jurídicos da União Europeia, mas também de 

atos de direito nacional que integram o âmbito de aplicação do direito da União Europeia; 

2) suscetível de servir de fundamento invalidante de um ato jurídico da União ou de 

inaplicabilidade de um ato de direito nacional que lhe seja contrário. 

Como referido inicialmente, os direitos fundamentais são garantidos a nível nacional pelo 

sistema constitucional de cada país. Vejamos o caso português, destacando três normas 

constitucionais: 

Artigo 53.º 

(Segurança no emprego)  

É garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo proibidos os despedimentos sem justa 

causa ou por motivos políticos ou ideológicos. 

Artigo 58.º 

                                                        
10 Artigo 267º do TFUE 

(ex-artigo 234.o TCE) 

O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial: 

a) Sobre a interpretação dos Tratados; 

b) Sobre a validade e a interpretação dos atos adotados pelas instituições, órgãos ou organismos da União. 

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um dos Estados-Membros, esse 
órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal que 

sobre ela se pronuncie. 

Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões 
não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal. 

Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional relativamente a 

uma pessoa que se encontre detida, o Tribunal pronunciar-se-á com a maior brevidade possível. 



58 
 

(Direito ao trabalho)  

1. Todos têm direito ao trabalho.  

2. Para assegurar o direito ao trabalho, incumbe ao Estado promover:  

a) A execução de políticas de pleno emprego;  

b) A igualdade de oportunidades na escolha da profissão ou género de trabalho e condições para que 

não seja vedado ou limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias 

profissionais;  

c) A formação cultural e técnica e a valorização profissional dos trabalhadores. 

Artigo 59.º 

(Direitos dos trabalhadores)  

1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, têm direito:  

a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio 

de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna;  

b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização 

pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar;  

c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde;  

d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a 

férias periódicas pagas;  

e) À assistência material, quando involuntariamente se encontrem em situação de desemprego;  

f) A assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho ou de doença profissional.  

2. Incumbe ao Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que os 

trabalhadores têm direito, nomeadamente:  

a) O estabelecimento e a actualização do salário mínimo nacional, tendo em conta, entre outros 

factores, as necessidades dos trabalhadores, o aumento do custo de vida, o nível de desenvolvimento 

das forças produtivas, as exigências da estabilidade económica e financeira e a acumulação para o 

desenvolvimento;  

b) A fixação, a nível nacional, dos limites da duração do trabalho;  

c) A especial protecção do trabalho das mulheres durante a gravidez e após o parto, bem como do 

trabalho dos menores, dos diminuídos e dos que desempenhem actividades particularmente violentas 

ou em condições insalubres, tóxicas ou perigosas;  

d) O desenvolvimento sistemático de uma rede de centros de repouso e de férias, em cooperação com 

organizações sociais;  

e) A protecção das condições de trabalho e a garantia dos benefícios sociais dos trabalhadores 

emigrantes;  

f) A protecção das condições de trabalho dos trabalhadores estudantes.  

3. Os salários gozam de garantias especiais, nos termos da lei.  
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Em 2011, confrontado com uma pressão crescente nos mercados financeiros que conduziu 

a uma forte subida dos spreads da sua dívida soberana, Portugal tornou-se incapaz de se refinanciar 

a taxas compatíveis com a sustentabilidade orçamental, desde logo a longo prazo. 

Simultaneamente, o setor bancário nacional, fortemente dependente do financiamento externo, 

especialmente da área do euro, foi gradualmente afastado do financiamento pelo mercado. Perante 

tal crise económica e financeira, Portugal solicitou formalmente assistência financeira à União 

Europeia, aos Estados-Membros cuja divisa é o euro e ao Fundo Monetário Internacional. 

A Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro – Lei do Orçamento do Estado para 2013 – 

concretizou, como outras, os compromissos de Portugal assumidos no quadro da assistência 

financeira acordada internacionalmente e no âmbito da União Europeia em 2011. 

O Estado português aprovou, como se lê no Douto Acórdão nº 187/2013 do Tribunal 

Constitucional, a Lei do Orçamento do Estado para 2013 (Lei nº 66-B/2012, de 31 de Dezembro - 

Processo n.º 2/2013, 5/2013, 8/2013 e 11/2013), uma das “Leis da Crise” apreciando-a aquele 

Tribunal a pedido entre outros “legitimados”, do Presidente da República. Assim, entre outras, 

suscitou-se a questão da inconstitucionalidade da norma do artigo 117º, n.º 1 da Lei do Orçamento 

do Estado para 2013 (LOE) por sujeição dos beneficiários de prestações do sistema previdencial a 

uma contribuição de 5% sobre o montante dos subsídios concedidos por doença e de 6% sobre o 

montante de subsídios concedidos em caso de desemprego, o que consubstanciava, na prática, uma 

redução clara das respetivas prestações sociais, pondo em causa a aplicação do princípio 

constitucional da igualdade, pois os trabalhadores que delas beneficiam não se encontram em 

situação idêntica à dos demais trabalhadores devido à impossibilidade temporária de obtenção de 

meios de subsistência. Igualmente, violava os artigos 59.º, n.º 1, alíneas e) e f), e 63.º, n.º 3, da 

Constituição, que consagram o direito de todos os trabalhadores à assistência material, o direito a 

assistência e justa reparação quando vítimas de acidente de trabalho ou de doença profissional e 

ainda o direito à proteção dos cidadãos na doença, bem como no desemprego e em todas as outras 

situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho. 

Através da atribuição de prestações sociais por doença ou desemprego, pretende-se 

garantir, no âmbito do sistema previdencial (assente num princípio de solidariedade de base 

profissional) o pagamento de prestações pecuniárias destinadas a compensar a perda da 

remuneração por incapacidade temporária para o trabalho ou impossibilidade de obtenção de 

emprego. Os limites mínimos que o legislador fixa para essas prestações compensatórias, ainda que 
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não tenham por referência os critérios de fixação do salário mínimo nacional, não deixam de 

constituir a expressão de um mínimo de existência socialmente adequado. Mas, o artigo 117º, nº 1 

da Lei do Orçamento de Estado ao definir a contribuição sobre os subsídios de doença e de 

desemprego, não antecipou a possibilidade de a redução do montante que resulta da sua aplicação 

vir a determinar o pagamento de prestações inferiores àquele limite mínimo, não garantindo assim 

o grau de concretização do direito que deveria entender-se como correspondendo, na própria 

perspetiva do legislador, ao mínimo de sobrevivência de que o beneficiário não pode ser privado. 

Tal afetará o núcleo essencial da existência mínima ou condigna já efetivada pelo legislador. O 

Tribunal Constitucional pronunciou-se, assim, no sentido da inconstitucionalidade do artigo 117º, 

n.º 1. 

Por outro lado, foi igualmente invocada a inconstitucionalidade das “normas constantes dos 

n.ºs 1, 2, 3 e 4 do artigo 78.º da mesma lei e, a título consequente, das restantes normas do mesmo 

artigo, com fundamento na violação do princípio da unidade do imposto sobre o rendimento 

pessoal, (artigo 104.º, n.º 1, da CRP), dos princípios da igualdade e da proporcionalidade (artigo 

104.º, n.º 1, conjugado com os artigos 13.º e 18.º, n.º 2, da CRP), do princípio da proteção da 

confiança (artigo 2.º da CRP), do direito a uma sobrevivência com um mínimo de qualidade (artigos 

1.º e 63.º, n.ºs 1 e 3, da CRP) e do núcleo essencial de direitos patrimoniais de propriedade, na sua 

dimensão “societário-pensionista”, garantidos pelo n.º 1 do artigo 62.º, nos termos do n.º 2 do 

artigo 18.º, ambos da CRP”. 

Como recorda nesse Acórdão o Senhor Juiz Conselheiro Pedro Machete (na sua Douta 

Declaração de Voto), existirão “fatores delimitadores da liberdade de conformação do legislador, 

tendo em conta o princípio da construção e aprofundamento da União Europeia e a própria 

relevância interna do direito internacional, incluindo o da citada União (respetivamente, artigos 7.º, 

n.º 5, e 8.º, ambos da Constituição): (i) o princípio da cooperação leal com a União Europeia e os 

demais Estados-membros (artigo 4.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia), em especial no tocante 

ao objetivo da estabilidade da «Zona Euro»; e (ii) o reconhecimento normativo expresso no próprio 

quadro da União de situações em que um Estado membro se encontre em dificuldades devidas a 

ocorrências excecionais que o mesmo Estado-membro não possa controlar justificativo de medidas 

excecionais (cfr. os artigos 122.º, n.º 2, 123.º e 125.º, todos do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia).” Considerando “A consequência que se impõe retirar desta análise é a de que na 

atual crise financeira que Portugal atravessa há aspetos conjunturais e aspetos estruturais. 
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Conjuntural foi – e continua a ser - a incapacidade do País se financiar autonomamente nos 

mercados. Porém, a necessidade de inverter a trajetória de endividamento – e, portanto, de reduzir 

drasticamente o consumo público e privado, ajustando-o à real capacidade produtiva – é estrutural, 

no sentido de que não é sustentável continuar ou retomar o caminho seguido até 2011. Daí ser 

pertinente apreciar muitas das medidas que na justificação da Lei do Orçamento do Estado para 

2013 – o já aludido Relatório do Orçamento do Estado para 2013 - são apresentadas como «medidas 

excecionais de estabilidade orçamental» ou como «medidas conjunturais», não apenas como tal, 

mas, prospetivamente, enquanto medidas de caráter mais duradouro ou, porventura, mesmo 

estrutural. E, pelo menos prima facie, a passagem pelo crivo da admissibilidade estrutural imporá, 

até por maioria de razão, a sua aceitação temporária durante o período do exercício orçamental. 

(5.) Assim, por exemplo, no que se refere à manutenção da redução remuneratória referente aos 

trabalhadores da Administração Pública (artigo 27.º da Lei do Orçamento do Estado para 2013),” 

Por outro lado, atente-se ao previsto nas normas contidas nas alíneas do número 1 do artigo 

78° da lei do Orçamento de Estado em apreço, as quais preveem que as pensões de valor mensal 

situado entre 1.350 e 3.750 euros fiquem sujeitas a uma contribuição extraordinária de 

solidariedade, fixada entre taxas de 3,5% e de 10%e que as normas constantes das alíneas do n.º 2 

do preceito legal referido na alínea anterior estipulam que, em acumulação com a taxa de 10% 

acabada de referir, o montante das pensões que exceda 12 vezes o valor do IAS e que não ultrapasse 

18 vezes aquele valor fique sujeito a uma taxa de 15%, enquanto o montante das pensões que 

ultrapasse 18 vezes o valor do IAS seja tributado com uma taxa de 40%.  

Estando em causa, admite-se, princípios da igualdade e da proporcionalidade (artigo 104.º, 

n.º 1, conjugado com os artigos 13.º e 18.º, n.º 2, da CRP), do princípio da proteção da confiança 

(artigo 2.º da CRP), do direito a uma sobrevivência com um mínimo de qualidade (artigos 1.º e 63.º, 

n.ºs 1 e 3, da CRP) e do núcleo essencial de direitos patrimoniais de propriedade, na sua dimensão 

“societário-pensionista”, garantidos pelo n.º 1 do artigo 62.º, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º, 

ambos da Constituição da República Portuguesa. 

Decidiu o Tribunal Constitucional Português que “como decorre da argumentação dos 

requerentes do Processo n.º 5/13, pode estar também em causa o direito à propriedade privada, 

na sua vertente de propriedade societário-pensionista, protegido pelo artigo 62º da Constituição. 

No âmbito jurídico germânico, é corrente e generalizadamente aceite, quer pela doutrina, quer pela 

jurisprudência constitucional, a extensão do âmbito de proteção da garantia da propriedade privada 
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às posições jurídicas subjetivas de direito público com conteúdo patrimonial. Pode aí colher-se uma 

elaboração dogmática em torno da admissibilidade da fundamentação da tutela dos direitos dos 

pensionistas no direito de propriedade, bem como acerca da extensão e consequências, no plano 

jurídico-constitucional, dessa mesma tutela. Assim, o Tribunal Constitucional federal alemão tem 

considerado que devem ser consideradas “propriedade” aquelas posições jurídicas relativas a 

prestações do sistema público de segurança social que (i) estiverem adscritas ao titular do direito e 

(ii) se basearem numa prestação própria. A mesma instância jurisdicional teve já oportunidade de 

esclarecer que não é possível cindir a prestação de reforma em parte financiada pelo Estado e em 

parte resultante da contribuição própria, e que, portanto, se deve entender que a garantia 

constitucional da propriedade abrange a totalidade da posição jurídica. Do mesmo modo, da 

aplicação dos critérios elaborados pela dogmática geral da propriedade à matéria de prestações da 

segurança social resulta que a validade de normas legislativas que venham afetar posições jurídicas 

relativas a prestações sociais deverá ser aferida face aos critérios elaborados para a determinação 

do conteúdo e limites da propriedade, que são determinados pelo Tribunal Constitucional alemão 

em função do princípio da proporcionalidade. 

Também a nível do direito internacional convencional, é comum o estabelecimento dessa 

conexão. Desde logo, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem tem repetidamente afirmado que 

os princípios relativos ao direito de propriedade, consagrado no artigo 1.º do Protocolo 1 da CEDH, 

se aplicam, em termos gerais, às situações em que estejam em causa pensões. Aquela disposição 

não garante, porém, o direito a adquirir propriedade ou a exigir uma quantia concreta a título de 

pensão. Todavia, quando um Estado tenha legislação que institua e regule o pagamento de pensões 

– independentemente de a sua natureza ser ou não contributiva – essa legislação gera um “interesse 

proprietário” que está abrangido pelo âmbito do mencionado Protocolo 1. Assim, a redução ou 

cancelamento de uma pensão pode ser considerada como uma interferência no gozo da 

propriedade que carece de fundamentação adequada. Nestes termos, é necessária uma intervenção 

por via legislativa, justificada pela necessidade de prossecução de um interesse público, e 

observando o princípio da proporcionalidade nas suas várias dimensões (cfr., por todos, o acórdão 

do TEDH Grudic c. Serbia, de 17 de abril de 2012). 

No fundo, os elementos de direito comparado a que vem de fazer-se referência permitem-

nos chegar a uma dupla conclusão. Por um lado, doutrina e jurisprudência têm procurado fundar a 

tutela dos pensionistas no direito de propriedade nas situações em que os catálogos de direitos 
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fundamentais que definem o parâmetro de validade das medidas legislativas e/ou administrativas 

passíveis de pôr em causa os direitos adquiridos dos pensionistas não contêm disposições relativas 

a direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente, ao direito à segurança social. Por outro 

lado, os critérios doutrinais e jurisprudenciais avançados para delimitar as consequências da tutela 

das prestações sociais – incluindo as pensões – em face do direito fundamental à propriedade 

privada acabam por reconduzir-se, de forma mais ou menos direta, à avaliação da conformidade 

das medidas passíveis de afetar as posições jurídicas em causa com os princípios da proteção da 

confiança e, acima de tudo, da proporcionalidade, nomeadamente na sua vertente de proibição do 

excesso. 

No quadro constitucional português, e ainda que se admita a existência de uma dimensão 

proprietária no direito dos pensionistas, a sua proteção no específico âmbito de tutela do artigo 

62.º é duvidosa, tendo em conta que existe uma norma dedicada ao direito à segurança social, aí se 

incluindo o direito à pensão - artigo 63.º (recusando essa possibilidade, Miguel Nogueira de Brito, A 

justificação da propriedade privada numa democracia constitucional, Coimbra, 2007, pág. 963, com 

fundamento em que isso conduziria a uma alteração do conceito constitucional de propriedade). 

Acresce que não existe, no nosso sistema de segurança social, uma relação direta entre a pensão 

auferida pelo beneficiário e o montante das quotizações que tenha deduzido durante a sua vida 

ativa (embora haja uma relação sinalagmática entre a obrigação legal de contribuir e o direito às 

prestações – artigo 54º da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro). Isso porque o sistema previdencial não 

assenta num sistema de capitalização individual, mas num sistema de repartição, pelo qual os atuais 

pensionistas auferem pensões que são financiadas pelas quotizações dos trabalhadores no ativo e 

pelas contribuições das respetivas entidades empregadoras (artigo 56º da mesma Lei), de tal modo 

que não pode considerar-se que as pensões de reforma atualmente em pagamento correspondam 

ao retorno das próprias contribuições que o beneficiário tenha efetuado no passado. Regime que 

se torna extensivo à proteção social da função pública por via da convergência com o sistema de 

segurança social, que foi já implementado, na sequência do disposto no artigo 104º da Lei n.º 

4/2007, de 16 de janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 117/2006, de 20 de junho. 

A obtenção de mais forte tutela a partir do direito de propriedade, como direito ao montante 

da pensão fixado, encontraria fundamento se pudesse ser estabelecida a equiparação plena dos 

efeitos ablatórios da suspensão do pagamento de parte da pensão à expropriação por utilidade 

pública. Pois então estaríamos indiscutivelmente situados no núcleo essencial do que é 
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reconhecidamente uma dimensão do direito de propriedade de natureza análoga aos direitos, 

liberdades e garantias.  

Mas essa equiparação não tem fundamento. Reduções parciais do quantitativo de uma 

prestação social não podem ser consideradas uma expropriação parcial, por dois motivos essenciais. 

Não se trata, em primeiro lugar, da subtração, através de um ato jurídico, de uma posição jurídica 

concreta, mas da determinação, em termos gerais e abstratos, do conteúdo de toda uma categoria 

de direitos. Não pode esquecer-se, em segundo lugar, que estamos perante uma posição com uma 

forte componente social, tanto do ponto de vista genético como funcional, correspondente à 

participação num fundo comum de solidariedade, organizado pelo Estado, a partir de contribuições 

de todos os trabalhadores e das entidades empregadoras, e parcialmente financiado por 

transferências de verbas do orçamento geral do Estado. O que, inequivocamente afasta esta posição 

das que têm uma exclusiva fonte pessoal, da esfera própria do titular. 

Como se impõe concluir, rejeitada que seja a inclusão desta medida no âmbito de proteção 

do n.º 2 do artigo 62.º da Constituição, uma pronúncia definitiva sobre a questão de 

constitucionalidade fica sempre dependente do resultado da aplicação dos parâmetros de aferição 

que resultam dos princípios constitucionais da igualdade e da proteção da confiança, em conjugação 

com o princípio da proporcionalidade”. 

Mas, bem notou o Juiz Conselheiro Fernando Vaz Ventura na sua Declaração de voto de 

vencido, o artigo 78.º da Lei do Orçamento de Estado para 2013, em que se institui medida 

designada como “contribuição extraordinária de solidariedade” (CES), incidente sobre pensões de 

reforma e de aposentação põe em causa o princípio da igualdade, pois ”a CES opera sacrifício 

acrescido sobre pensionistas e reformados, também onerados, como os demais contribuintes, com 

o aumento generalizado de impostos. Ora, não se vê que essa condição, em si mesma, justifique 

uma obrigação especial na satisfação dos encargos públicos e participação suplementar na correção 

de desequilíbrios orçamentais, tanto mais quando incidente sobre quem se encontra numa fase de 

vida que não permite procurar outras fontes de rendimento.” Igualmente, não colhe “a justificação 

de que se trata de sacrifício equivalente às reduções salariais por parte de quem se encontra a 

beneficiar de verbas públicas e destinado a compensar o maior esforço orçamental com o sistema 

de segurança social na atual situação económica e financeira, desde logo porque a CES estende o 

seu âmbito de incidência a contribuintes cujas pensões não representam qualquer encargo para o 

orçamento da segurança social, como acontece com rendimentos proporcionados por planos de 
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pensões criados por regimes previdenciais de iniciativa empresarial ou coletiva, geridos por 

entidades de direito privado ou cooperativo e até por entidades de direito público (caso da Caixa de 

Previdência dos Advogados e Solicitadores - CPAS)”, concluindo “que a norma do artigo 78.º da Lei 

do Orçamento de Estado para 2013, na medida em que configura oneração discriminatória dos 

pensionistas, reformados, pré-aposentados e equiparados na satisfação dos encargos com a 

diminuição do défice público sem fundamento legitimador, viola o princípio da igualdade, na 

vertente da igualdade tributária (artigo 104.º, n.º 1, em conjugação com o artigo 13.º, ambos da 

Constituição)” e pronunciando-se “pela sua inconstitucionalidade, com esse fundamento”. 

Mas destacar o seguinte do Acórdão n.º 187/2013, transversal ao mesmo: “O PAEF (Plano de 

Assistência Económica e Financeira), conforme se escreveu no acórdão n.º 353/2012, “implicou a 

satisfação de determinadas condições prévias por parte das autoridades portuguesas”, sendo 

constituído por um «conjunto de instrumentos jurídicos, os quais foram aprovados, por um lado, 

pelo Governo Português e, por outro lado, pelo Conselho Executivo do Fundo Monetário 

Internacional, bem como pelo Governo Português e pela Comissão Europeia (em nome da União 

Europeia) e pelo Banco Central Europeu». Tais instrumentos jurídicos – integrados por um 

“memorando técnico de entendimento e por um memorando de políticas económicas e financeiras 

que estabelecem as condições da ajuda financeira a Portugal por parte do Fundo Monetário 

Internacional – são completados pelo memorando de entendimento relativo às condicionalidades 

específicas de política económica, assinado entre o Governo Português e a União Europeia e 

adotado com referência ao Regulamento do Conselho (UE) n.º 407/2010, de 11 de maio de 2010, 

que estabelece o Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, em especial o artigo 3.º, n.º 5, 

do mesmo, descrevendo este as condições gerais da política económica tal como contidas na 

Decisão de Execução do Conselho n.º 2011/344/UE, de 17 de maio de 2011, sobre a concessão de 

assistência financeira a Portugal.  

Conforme se escreveu ainda no acórdão n.º 353/2012, tais «memorandos são vinculativos 

para o Estado Português, na medida em que se fundamentam em instrumentos jurídicos – os 

Tratados institutivos das entidades internacionais que neles participaram, e de que Portugal é parte 

– de Direito Internacional e de Direito da União Europeia, os quais são reconhecidos pela 

Constituição, desde logo no artigo 8.º, n.º 2. Assim, o memorando técnico de entendimento e o 

memorando de políticas económicas e financeiras baseia-se no artigo V, Secção 3, do Acordo do 

Fundo Monetário Internacional, enquanto o memorando de entendimento específicas de política 
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económica se fundamenta, em última análise, no artigo 122º, n.º 2, do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia». 

Tais documentos impõem a adoção pelo Estado Português das medidas neles contempladas 

como condição do cumprimento faseado dos contratos de financiamento celebrados entre as 

mesmas entidades, dos mesmos resultando que «Portugal deve adotar um conjunto de medidas e 

de iniciativas legislativas, inclusivamente de natureza estrutural, relacionadas com as finanças 

públicas, a estabilidade financeira e a competitividade, as quais deverão ocorrer durante um 

período de 3 anos» (acórdão n.º 396/2011)”. 

Pergunta-se, então, onde ficou o artigo 51º da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia11... onde ficou o Direito da União Europeia? E a dignidade humana, liberdade, democracia, 

igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos são pilares e valores essenciais 

reconhecidos nos Tratados da União Europeia? 

Verifica-se assim o decesso de tais princípios e direitos aquando de uma situação de crise 

financeira, tantas vezes resultado de má gestão da coisa pública ou de sectores chave como a banca. 

Alguns resgatam a ideia da irrelevância jurídica dos direitos sociais, processo já iniciado antes 

da crise, quando países em vias de desenvolvimento, como o Brasil ou a África do Sul, aprovavam 

constituições com uma forte tutela de direitos económicos potenciadores de direitos sociais. De um 

Estado de prestação para um Estado de garantia.  

Assim, há que ponderar com urgência a necessidade de efectivação dos direitos, trazendo-

os para um texto sólido (por uma Constituição, podendo a mesma conter cláusulas abertas ou 

recebendo diretamente normas de Direito Internacional ou Confederacional) e cujo respeito seja 

assegurado pelos Tribunais (ou por um específico Tribunal Constitucional) através de processo 

adequado como o amparo constitucional: Este, mesmo tendo natureza subsidiária (apenas admitido 

após esgotamento das vias ordinárias judiciais) com objeto mais ou menos restrito e sujeito a 

procedimento especial e costuma ser endereçado ao tribunal constitucional (ou, excepcionalmente, 

ao supremo tribunal do país)12 

                                                        
11 Artigo 51.o (Âmbito de aplicação) 1. As disposições da presente Carta têm por destinatários as instituições e órgãos da União, na 

observância do princípio da subsidiariedade, bem como os Estados-Membros, apenas quando apliquem o direito da União. Assim 
sendo, devem respeitar os direitos, observar os princípios e promover a sua aplicação, de acordo com as respectivas 
competências.2.... 

12 A chamada Comissão de Veneza, a partir de análise promovida em cinquenta países em 2010, concluiu que haveria dois tipos de 
queixa constitucional individual (não excludentes): a) a normativa (adotada em países como Andorra, Arménia, Bélgica, França, 
Geórgia, Hungria, Letónia, Liechenstein, Luxemburgo, Montenegro, Polônia, Portugal e Roménia), que enseja a reclamação contra 



67 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Hoje, Portugal como outros Estados europeus, ainda não conhece as repercussões do 

Memorando de Entendimento, ou programa de assistência financeira no estatuto jurídico e 

constitucional dos direitos sociais. A par, impõe-se a melhoria dos mecanismos de garantia de 

efetivação dos Direitos Fundamentais. Conclui-se assim que: 

1. Impõe-se uma reflexão multidisciplinar sobre o estatuto dos direitos sociais no 

contexto dos direitos fundamentais, perante a sua origem, a sua relação com o 

princípio democrático e com os direitos fundamentais de primeira dimensão.  

2. A par, há que assegurar a efetividade dos direitos humanos constantes de normas  e 

princípios de Direito Internacional e sua fundamentalização material e formal, 

particularmente em realidades como a União Europeia onde aparentemente tanto se 

teria avançado em matéria de direitos sociais, mas em que direitos de primeira 

dimensão continuam por cumprir. Mais grave, quando estando em causa liberdades 

individuais, negativas, não há meios de tutela adequados como o recurso 

constitucional de amparo. Tal o caso português. Considerada uma das mais eficientes 

formas de tutela de direitos fundamentais13, o recurso de amparo não é recente 

(teve a sua origem no México na Constituição do Estado de Yucatan em 1841e daí 

para a Constituição mexicana de 1857, que também previa tal garantia14, sendo que 

na Europa o recurso de amparo desenvolveu-se de diferentes modos sobretudo a 

partir do surgimento dos tribunais constitucionais no período Pós-Segunda Guerra 

Mundial, com a preocupação de estabelecer limites à atividade legislativa do Estado, 

                                                        

vulneração de direitos fundamentais, em virtude do reconhecimento da inconstitucional de lei; e b) a plena (implementa na África 
do Sul, Alemanha, Andorra, Áustria, Azerbaijão, Bélgica, Coreia do Sul, Croácia, Chipre, Espanha, Eslováquia, Eslovênia, República 
Checa, entre outros), na qual se permite a propositura da demanda, não só com base na inconstitucionalidade de lei, mas também 
baseada na impugnação de decisões que agridam a Constituição proferidas por órgãos jurisdicionais ordinários (de primeiro e 
segundo grau) ou extraordinários (cortes superiores ou supremas). EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW - 
Venice Commission Study no. 538-2009 [Em linha]. Adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary Session (Venice, 17-18 
December 2010). Disponível em 10 de novembro de 2018, em  www.venice.coe.int. 

13 DANNEMANN, G Gerhard. Constitutional Complaints: The European Perspective. International and Comparative Law Quarterly, 
v. 43, n. 1, p. 142-153, 1994. doi:10.1093/iclqaj/43.1.142, p. 142. Häberle a qualifica como "a rainha das vias de acesso" ao Tribunal 
Constitucional. HÄBERLE, Peter. O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional. Revista Direito Público, v. 1, 
n. 2, p. 83-137, out.-dez. 2003, p. 48.  

14 GENTILI, Gianluca. A comparative perspective on direct access to Constitutional and Supreme Courts in Africa, Asia, Europe and 

Latin America: assessing advantages for the Italian Constitutional Court. Penn State International Law Review, v. 29, n. 4, pp. 705-
758, 2011, p. 711.  
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assegurando desta forma a proteção dos direitos fundamentais após sua positivação 

nas cartas constitucionais15. As principais características da medida seriam definidas 

a partir de quatro fatores, essenciais: 1) disponibilidade de “remédios legais” para a 

tutela de direitos fundamentais constitucionalmente positivados; 2) existência de 

processo específico destinado ao exame de questões constitucionais; 3) legitimidade 

dos indivíduos diretamente afetados pela medida; e 4) competência do órgão 

jurisdicional para restaurar o direito da vítima16. 

3. Em Portugal destacam-se três tentativas de implementação do recurso de amparo 

nas Revisões Constitucionais de 1989, 1997 e 2004. Foram as mesmas frustradas por 

alegadamente existirem outros instrumentos que atenderiam aos mesmos objetivos. 

Entre outros, Vital Moreira defende que “o recurso de constitucionalidade em 

fiscalização concreta no sistema português cumpre algumas das funções do recurso 

de amparo e mecanismos semelhantes”17. Ademais, a interpretação conferida ao 

alcance semântico da expressão “norma” (ao incluir atos do Poder Público como 

passíveis de impugnação no controle de constitucionalidade) tem atuado como uma 

espécie de válvula de escape para que o Tribunal Constitucional possa assegurar uma 

proteção mais ativa aos direitos fundamentais18 

4. Há, no entanto, a defesa de abordagem diversa, sustentando-se a necessidade de 

positivação do amparo, entre os quais se poderia citar, exemplificativamente  Jorge 

                                                        
15 CORREIA, Ricardo Jorge da Ascensão Lopes. Recurso de Amparo:  Um Instituto Fundamental (Dissertação de Mestrado). Mestrado 

Forense. Universidade Católica Portuguesa. 2014. Disponível em: 
<https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/17893/1/Tese%20Recurso%20Amparo.pdf>. Acesso em: 21 de nov. de 2018, p. 1. 
Recorda o autor que “a extrapolação do Estado ao Direito, sequela das duas Grandes Guerras que assolaram o continente europeu 
e da experiência de vários regimes ou ditatoriais ou autoritários, criou uma consciência, até então inédita, de desconfiança perante 
as atitudes do Legislador e, consequentemente, a exigência de uma elevação formal dos direitos fundamentais”. 

16 DANNEMANN, G Gerhard. Constitutional Complaints: The European Perspective. International and Comparative Law Quarterly, 
v. 43, n. 1, p. 142-153, 1994. doi:10.1093/iclqaj/43.1.142, p. 142. 

17  MOREIRA, Vital. O tribunal Constitucional Português: a “Fiscalização Concreta” no Quadro de um Sistema Misto de Justiça 
Constitucional. Revista de Direito Público, v. 1, n. 3, p. 62-88, 2004. 

18 Respeita-se a tese jurisprudencial firmada pelo Tribunal Constitucional há mais de três décadas, de que os “acto[s] do poder público 

[contendo] uma regra de conduta para os particulares ou para a Administração, ou um critério de decisão para esta última ou para 

o juiz constituem actos ‘normativos’, cujas injunções ficam sujeitas ao controlo da constitucionalidade” (Acórdão n.º 26/85). 
ARAÚJO, António de; PEREIRA, J. A. Teles. A Justiça Constitucional nos 30 anos da Constituição Portuguesa: notas para uma 
aproximação ibérica. Revista Brasileira de Direito Constitucional – RBDC, n. 10, p. 21-38, jul./dez. 2007, p. 35.  
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Reis Novais19, José de Melo Alexandrino20 e, mesmo, o autos do presente texto21. 

Mesmo em países de sistemas e culturas jurídicas distintas, como é o caso da 

Indonésia, tem-se reconhecido a relevância da queixa constitucional para o 

fortalecimento da proteção dos direitos fundamentais de seus cidadãos22. Face à sua 

natureza específica o recurso de amparo (ou queixa constitucional) apresenta-se 

como um dos meios mais eficientes de fortalecimento da tutela de direitos 

fundamentais. Hoje está presente em sistemas jurídico constitucionais da América 

Latina, da Europa, de África e da Ásia. Nesse contexto, a sua incorporação nos 

diversos ordenamentos jurídicos constitucionais onde se encontre instituído (ou se 

institua) um Tribunal Constitucional é vital. São diversas as vantagens da 

implementação do recurso de amparo, destacando-se: a) a democratização da justiça 

constitucional, pois consolida-se uma cultura democrática entre os cidadãos, 

ampliando a eficácia da tutela dos direitos fundamentais mediante a “adoção de uma 

postura política antropologicamente amiga da dinamização processual dos direitos 

fundamentais”23; b) o alargamento do acesso aos Tribunais Constitucionais de modo 

a alcançar os que não dispõem de recursos financeiros para levar suas pretensões a 

instâncias superiores; c) um natural acréscimo de confiança no sistema judicial será 

benéfico  para toda a Justiça, beneficiando a jurisdição ordinária; e d) a uniformização 

da interpretação sobre o “conteúdo e alcance” dos direitos fundamentais a partir da 

jurisprudência do Tribunal Constitucional, órgão vocacionado para tal missão24. 

                                                        
19  Em capítulo dedicado à defesa do recurso o autor aponta a existência de “défice significativo de proteção dos direitos 

fundamentais”, mas com “garantias excessivas ou inadequadas”, para os quais o amparo poderia se apresentar como resposta 
adequada. Além disso, assevera que, sem o instituto, o sistema lusitano “deixa à margem da justiça constitucional — leia-se, à 

margem do Tribunal Constitucional — grande parte das mais significativas e correntes violações dos direitos fundamentais [...], na 

medida em que o sistema está exclusivamente dirigido à fiscalização de normas, ficam desde logo teoricamente subtraídas à 

intervenção garantística do Tribunal Constitucional todas as inconstitucionalidades actuadas, não por normas, mas através de 

decisões e actos individuais e concretos, sejam eles praticados pelos titulares do poder político, pela Administração ou pelo poder 

judicial”. NOVAIS, Jorge Reis. Direitos Fundamentais - Trunfos contra a maioria. Coimbra: Coimbra Editora, 2006, p. 165-170. 

20 ALEXANDRINO, José de Melo. Sim ou Não ao Recurso de Amparo?. Julgar, n. 11, p. 41-49, 2010. 

21 ROSÁRIO, Pedro Trovão. O Recurso Constitucional de Amparo. JURISMAT, Portimão, n. 1., p. 43-63, 2012. 

22 Pan Mohamad Faiz observa a esse respeito que: “Without constitutional complaint and constitutional question jurisdiction, the 

Court cannot optimally safeguard the Constitution, particularly in protecting fundamental rights of citizens. Thus, some 

developments related to its jurisdiction should be improved. The constitutional complaint and the constitutional complaint 

mechanism need to be adapted to the Indonesian Constitutional Court”. FAIZ, Pan Mohamad. A Prospect and Challenges for 
Adopting Constitutional Complaint and Constitutional Question in the Indonesian Constitutional Court. Constitutional Review, v. 
2, v. 1, p. 103-128, 2016, p. 120-121. 

23 ALEXANDRINO, José de Melo. Sim ou Não ao Recurso de Amparo?. Julgar, n. 11, p. 41-49, 2010. p. 45.  

24 CORREIA, Ricardo Jorge da Ascensão Lopes. Recurso de Amparo:  Um Instituto Fundamental (Dissertação de Mestrado). Mestrado 
Forense. Universidade Católica Portuguesa. 2014. Disponível em: 
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IL DIVERSO IRRIDUCIBILE: DIRITTO PUBBLICO COMPARATO E COMPLESSITÀ DELLE 

TASSONOMIE 

 

Maria Chiara Locchi1 

 

INTRODUZIONE  

È ormai opinione consolidata che la globalizzazione, un fenomeno complesso dai contorni 

sfuggenti, abbia prodotto trasformazioni radicali di fondamentali categorie politiche e giuridiche, 

quali quelle di “democrazia”, “sovranità”, “Stato costituzionale”2. La dimensione costituzionale dello 

Stato nazionale, in particolare, è da tempo sottoposta a molteplici fenomeni di erosione, che 

incidono sulla sovranità statale non solo “dall’alto” (con l’internazionalizzazione del diritto 

costituzionale, la costituzionalizzazione dell’Unione europea e del diritto internazionale, le 

conseguenze del diritto transnazionale e globale a livello costituzionale), ma anche “dal basso” (con 

l’emersione di un tessuto normativo complesso, stratificato, ibrido, composto da norme giuridiche 

di varia provenienza e pratiche sociali)3.  

Decisamente più discutibile è l’opinione di chi – insistendo sull’annullamento delle differenze 

nazionali e sulla crescente uniformazione delle culture e delle istituzioni quali elementi caratteristici 

della globalizzazione – ha preconizzato la morte del diritto comparato in quanto scienza ormai 

irrilevante di fronte alla convergenza transnazionale e all’armonizzazione giuridica4. Il funerale del 

diritto comparato, infatti, sembra ancora lontano dall’essere celebrato, e anzi nuove e stimolanti 

sfide attendono i comparatisti, e in particolare i pubblico-comparatisti, di fronte alla molteplicità dei 

modelli di organizzazione costituzionale e di culture giuridiche alternativi alla Western legal 

tradition.  

A dimostrazione della complessità del compito spettante ai comparatisti si ripercorreranno 

                                                        
1 Ricercatrice in Diritto Pubblico Comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. 

2 V. CRUZ, Paulo Márcio. Da Soberania a Transnacionalidade: Democracia, Direito e Estado no Seculo XXI, UNIVALI, 2014. 

3  V. ZUMBANSEN, Peer. Carving out Typologies and Accounting for Difference across Systems: Towards a Methodology of 
Transnational Constitutionalism. In: ROSENFELD, Michel, SAJÓ, András (eds). The Oxford Handbook of Comparative Constitutional 
Law. Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 96. 

4 V., ad es., FUKUYAMA, Francis. La fine della storia e l’ultimo uomo. Milano: Rizzoli, 1996 (ed. or. 1992) e REIMANN, Mathias. The 
End of Comparative Law as an Autonomous Subject. Tulane european and civil law forum, n. 11, p. 49, 1996. 



73 
 

qui di seguito alcuni nodi problematici delle classificazioni elaborate in seno alla dottrina 

costituzional-comparatistica in tema di forma di Stato, alla luce di due profili che si dimostrano 

cruciali nella comprensione degli sviluppi degli ordinamenti costituzionali contemporanei a livello 

globale: la democrazia e il rapporto tra Stato e religione. 

 

1. DEMOCRAZIA: UNA NOZIONE DA DECLINARE AL PLURALE   

La  nozione di “democrazia”, come è noto, è da lungo tempo oggetto di accese controversie 

nell’ambito delle scienze sociali, e in particolare tra i giuscomparatisti, in relazione, in primo luogo, 

alla sua definizione e qualificazione e, in secondo luogo e conseguentemente, al suo utilizzo quale 

criterio di classificazione delle forme di Stato5. 

Uno degli indicatori più efficaci dell’articolazione interna del concetto di “democrazia” è la 

varietà degli attributi che le sono associati; gli studiosi di diritto e di scienza politica che si 

propongono di studiarne le dinamiche contemporanee, infatti, immancabilmente finiscono per 

coniare nuove formulazioni, o per rideclinare formulazioni già esistenti, nel tentativo di cogliere la 

complessità di una nozione che richiede di essere indagata a partire dalla molteplicità delle sue 

dimensioni – formale, procedurale, sostanziale6.  

Nel contesto del diritto costituzionale comparato l’utilizzo della nozione di “democrazia” si 

carica di ulteriori profili di complessità; da un lato, infatti, il comparatista parte da un’osservazione 

empirica per svolgere poi un’indagine di tipo teorico volta a costruire categorie astratte, che 

possono eventualmente discostarsi dall’analisi dogmatica sviluppata secondo una prospettiva 

interna ad un determinato ordinamento costituzionale; dall’altro lato, è proprio quell’osservazione 

empirica a svelare la quantità ed eterogeneità dei significati attribuiti ad una medesima formula. Si 

tratta, secondo Lucio Pegoraro, del problema delle auto-qualificazioni, particolarmente complesso 

                                                        
5  V. FRANKENBERG, Gunther. Democracy. In: ROSENFELD, Michel, SAJÓ, András (eds). The Oxford Handbook of Comparative 

Constitutional Law, p. 252, ricorda come “democracy, an ‘essentially contested concept’, has established itself – in conjunction 
with ‘constitution’, ‘human rights’, ‘popular sovereignty’, and ‘republic’ – as ‘one of the major structures of ideological 
ambivalence’ within the pool of cultural representations of modernity”. 

6 V. il fondamentale lavoro di SARTORI, Giovanni. Democrazia e definizioni. Bologna: il Mulino, 1957, per una critica al carattere 
potenzialmente manipolatorio e fuorviante delle molteplici definizioni e aggettivazioni di “democrazia”. A partire dalla nozione 
sovietica di “democrazia sostanziale”, anche Norberto Bobbio ha contestato la scindibilità delle due dimensioni dimensioni 
“sostanziale” (governo per il popolo) e “procedurale” (governo del popolo) di democrazia: «Il concetto tradizionale di democrazia 
viene intorbidato quando quando si scambia il governo del popolo con il governo per il popolo», v. BOBBIO, Norberto. Perché 
democrazia?. In: BOBBIO, Norberto. Quale socialismo? Discussione di un’alternativa. Torino: Einaudi, p. 71. Sulle difficoltà legate 
alla proliferazione di “sotto-categorie” interne al concetto di democrazia, nel tentativo di aumentarne il potenziale analitico, cfr. 
anche COLLIER, David, LEVITSKY, Steven. Democrazia con aggettivi. L'innovazione concettuale nella ricerca comparata. Rivista 
italiana di scienza politica, n. 3, pp. 449-76, 1997. 
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qualora si cerchi di costruire la classe “Stato democratico” tenendo conto non solo delle esperienze 

costituzionali rientranti nell’alveo del costituzionalismo occidentale ma anche delle “democrazie 

degli altri”:  

se, ad es., molti ordinamenti si definiscono “democratici” pur basandosi sui principi della legalità 

socialista o della shari’a e non sulla divisione dei poteri e il riconoscimento dei c.d. diritti umani, [il 

comparatista] non potrà arbitrariamente negare che essi siano “democratici”, se non assumendo che 

la parola “democratico” ha solo il significato che la sua cultura giuridica gli attribuisce7. 

Ciò che appare ormai assodato è il carattere problematico del tradizionale approccio 

dicotomico in relazione alla classificazione delle forme di Stato, soprattutto in relazione ad analisi 

comparative che aspirino a comprendere esperienze extra-occidentali anche molto distanti tra loro. 

La prospettiva dicotomica, come è noto, conduce a creare due classi: una prima classe degli “Stati 

liberal-democratici”, imperniata sulla divisione dei poteri e sul riconoscimento dei diritti di prima 

generazione e alla quale sono tradizionalmente ricondotti gli ordinamenti costituzionali occidentali, 

e una seconda classe, a carattere residuale, che finirebbe per ricomprendere tutte quelle esperienze 

che non possono essere ascritte alla prima (es. “Stati autocratici”, che non conoscono la separazione 

dei poteri)8.  

Nel tentativo di dar conto dei caratteri peculiari delle dinamiche del costituzionalismo nei 

paesi non occidentali che hanno conosciuto la colonizzazione, la dottrina pubblico-comparatistica 

ha fatto altresì ricorso alle categorie di “paesi in via di sviluppo” o “paesi del Terzo mondo” 9. La 

forma di Stato in via di sviluppo, in particolare, si configurerebbe necessariamente in termini 

residuali; l’estrema eterogeneità delle realtà politiche e costituzionali che vi sono ricomprese 

                                                        
7  V. PEGORARO, Lucio. Costituzioni e democrazia: riflessioni critiche su definizioni e classificazioni nel costituzionalismo 

contemporaneo. Rassegna parlamentare, n. 2, p. 253, 2013.  

8  Il principale limite dell’identificazione di una classe residuale di “Stati non democratici” sulla base del solo elemento della 
concentrazione del potere è costituito dalla sottovalutazione di ulteriori elementi, non meno significativi, quali “la relazione tra 
società e istituzioni (e dunque il legame tra il potere e la sua base), e le finalità (assai distinte nello Stato socialista, in quello 
totalitario, nelle autocrazie nazionaliste, nelle dittature). La distinzione delle forme di Stato non corre solo sul filo della divisione 
dei poteri, ma anche di questi elementi, che inducono a considerare forme di Stato a sé stanti varie fenomenologie che condividono 
un elemento comune importante (la concentrazione del potere), ma si discostano fra loro se si considerano ulteriori elementi 
classificatori”, PEGORARO, Lucio, RINELLA, Angelo. Sistemi costituzionali comparati. Torino: Giappichelli, 2017, p. 53. 

9 La forma di Stato “in via di sviluppo” o “del Terzo mondo” è identificata a partire da alcuni elementi considerati rilevanti, quali 
l’esistenza o meno di un passato coloniale e, quindi, dell’avvenuta esperienza della decolonizzazione, la mancata elaborazione, da 
parte delle costituzioni di tali stati, di soluzioni originali rispetto ai modelli (di derivazione liberale o socialista) importati e, infine, 
la frequente deviazione, in termini di rigetto o di rifiuto, dal modello originario, v. DE VERGOTTINI, Giuseppe. Diritto costituzionale 
comparato. Padova: Cedam, nona ed.,  2015, p. 184. e VOLPI, Mauro. Le forme di Stato. In: MORBIDELLI, Giuseppe, PEGORARO, 
Lucio, RINELLA, Angelo, VOLPI, Mauro. Diritto pubblico comparato. Torino: Giappichelli, 2016, p. 295. Si parla anche di “Stato della 
modernizzazione”, con riferimento alla enunciazione – all’interno di costituzioni di derivazione liberale – di “fini e obiettivi 
caratteristici della forma di Stato della modernizzazione in quanto declinazioni normative di un diffuso auspicio dello sviluppo 
istituzionale, economico e sociale”, v. MEZZETTI, Luca. L’America Latina. In: CARROZZA, Paolo, DI GIOVINE, Alfonso, FERRARI, 
Giuseppe Franco. Diritto costituzionale comparato. Tomo I. Roma-Bari: Laterza, 2014, p. 463.  
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potrebbe essere ricondotta ad unità alla luce di alcune problematiche comuni, quali l’esperienza 

coloniale, il sottosviluppo (innanzitutto economico-sociale) e la debolezza dell’identità nazionale10. 

La suddivisione delle diverse esperienze costituzionali rintracciabili su scala globale in due 

classi – “democratiche” e ”non democratiche” – ha evidentemente il pregio della semplicità e della 

chiarezza, ma non certo quello della pregnanza ai fini della comprensione della complessità delle 

forme di Stato, a partire dal peso che si decide di (non) assegnare, come già osservato, all’auto-

qualificazione di molti ordinamenti extra-occidentali come “democratici”. 

Da un lato, infatti, all’articolazione interna della classe delle “democrazie” corrisponde 

l’eterogeneità delle esperienze ricondotte generalmente nella classe delle “autocrazie”, che è quindi 

impossibile concepire in termini unitari11; dall’altro lato, la costruzione di categorie relative agli 

“Stati in via di sviluppo”,  o “del Terzo mondo”, o “della modernizzazione”, è da sempre risultata 

problematica, nella misura in cui tali formule mostrano di avere una scarsa pregnanza e capacità 

euristica in rapporto alla complessità delle diverse esperienze giuridiche. 

Alla luce dell’inadeguatezza delle tassonomie rigide orientate ad una logica binaria, in tempi 

più recenti si sono moltiplicate le proposte classificatorie volte a costruire classi con confini più 

sfumati, alle quali le singole esperienze costituzionali possono essere ricondotte per 

approssimazioni progressive, secondo un criterio di prevalenza e una logica legata al grado di 

appartenenza12. 

La gran parte dei tentativi di elaborazione di classi e categorie maggiormente rispettose della 

pluralità delle esperienze giuridiche e costituzionali riscontrabili su scala globale è in ogni caso 

incentrata sulla nozione occidentale di democrazia liberale, a partire dalla quale i diversi sistemi 

considerati sono valutati nei termini di una maggiore o minore distanza dal modello.  Il tentativo, in 

                                                        
10 VOLPI, Mauro. Le forme di Stato, p. 295. 

11 Per delle proposte classificatorie che superano l’approccio dicotomico v., ad es., DE VERGOTTINI, Giuseppe. Diritto costituzionale 
comparato, p. 185 ss., e PEGORARO, Lucio, RINELLA, Angelo. Sistemi costituzionali comparati, p. 52 ss. Il primo – raggruppando i 
diversi regimi in base alla loro qualificazione dipendente dall’ideologia dominante e tenendo conto dei tre criteri rappresentati 
dalla titolarità, dall’uso e dalla finalizzazione del potere – arriva ad individuare lo “Stato di derivazione liberale”, lo “Stato socialista” 
e lo “Stato autoritario”, cui vanno aggiunti gli “Stati di recente indipendenza”, una classe per la verità particolarmente eterogenea 
nella quale confluiscono quei paesi accomunati da una «ispirazione alla modernizzazione del sistema sociale e politico o alla 
conservazione di quello tradizionale». Pegoraro e Rinella – rifiutando radicalmente la “visione eurocentrica e assolutista” sottesa 
alla prospettiva binaria che oppone allo “Stato democratico” una classe “Stato autocratico” costruita sulla base del solo elemento 
della concentrazione del potere – propongono di considerare, tra le forme di Stato contemporanee, quella “liberale”, evolutasi 
nella “democratica-pluralista” con la variante del “Caring State”; quella “autocratica/autoritaria in senso stretto (dittature)”; quella 
“totalitaria”; le “autocrazie nazionaliste”; quella “socialista” (classica e nella sua versione cinese); quella “teocratica”, p. 55. 

12 Sull’evoluzione dei parametri interpretativi e degli strumenti metodologici in relazione all’attività classificatoria nell’ambito del 
diritto comparato v. BALDIN, Serena. Riflessioni sull’uso consapevole della logica fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del 
diritto comparato e interdisciplinarietà. Revista General de Derecho Público Comparado, n. 10, p. 3 ss., 2011.  
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particolare, è quello di far emergere le “zone grigie”, ovvero quelle esperienze non riconducibili in 

modo esaustivo alle due classi delle “democrazie” e delle “autocrazie” e variamente qualificate 

come “immature”, “imperfette”, “incerte”, ecc.13.  

Una scansione tripartita, ad es., è quella prefigurata da A. Di Giovine, che individua gli “Stati 

a democrazia matura”, gli “Stati a democrazia imperfetta” e gli “Stati non democratici”14. Mentre 

nella prima classe dovrebbero essere ricompresi quei “paesi che soddisfano appieno i parametri di 

quella che Dahl ha definito poliarchia (effettivo godimento da parte dei cittadini delle libertà 

costituzionali, pluralismo partitico e dell’informazione, elezioni libere e competitive, indipendenza 

e autonomia del potere giudiziario …)” 

La classe degli Stati “non democratici” è rappresentata dai “regimi a partito unico, le dittature 

militari, i regimi personali, quelli comunisti, le monarchie assolute e i regimi teocratici”. La classe 

degli “Stati a democrazia imperfetta” si configura, da un lato, per il suo carattere residuale ed 

eterogeneo e, dall’altro lato, per il peso rilevante degli strumenti analitici e delle categorie propri 

della scienza politica, che da tempo segnala come ad essere prevalenti, a livello globale, siano forme 

di stato “ibride”, “semi-democrazie” o “autoritarismi morbidi”15; il riferimento, in particolare, è a 

quei regimi che combinano “pratiche elettorali (spesso non limpide) e un limitato pluralismo – cd. 

democrazia di facciata – a una continua violazione dei diritti umani e a un monopolio del potere 

politico nelle mani di ristrette oligarchie o addirittura di un uomo solo”16.   

                                                        
13 V. SICARDI, Stefano. Le “democrazie imperfette”: un approccio problematico e articolato. In: DI GIOVINE, Alfonso, SICARDI, Stefano 

(a cura di). Democrazie imperfette, Atti del Convegno dell’Associazione di DPCE, Torino, Università degli Studi, 29 marzo 2002. 
Torino: Giappichelli, 2005, p. 1 ss., che ritiene utile “conferire dignità analitica ad una terza grande casella (che occorrerà poi 
suddividere e specificare al suo interno) data […] dalle “zone grigie”, corrispondente, appunto, alle “democrazie imperfette”. Sulla 
nozione di democrazie “incerte” v. MEZZETTI, Luca. Le democrazie incerte, tradizioni costituzionali e consolidamento della 
democrazia in Europa orientale, Africa, America Latina, Asia. Torino: Giappichelli, 2000.   

14 V. DI GIOVINE, Alfonso. Forme di Stato (voce). In: PEGORARO, Lucio (a cura di). Glossario di Diritto pubblico comparato. Roma: 
Carocci, 2009, p. 147. 

15  Le formule elaborate nell’ambito della scienza politica sono molte: “democrazie illiberali”, “pseudodemocrazie”, “autocrazia 
liberalizzata”, “autoritarismo competitivo” e “regimi ibridi”, “autoritarismo elettorale”. Di grande rilevanza sono altresì gli standard 
e gli indici che misurano il “grado” e la qualità della democrazia, elaborati da organizzazioni internazionali o sovranazionali (es. 
Freedom in the World, Democracy Index, Democracy Ranking, Polity, Bertelsmann Transformation Index). Per un’analisi critica dei 
ranking della qualità democratica v. GUNITSKY, Seva. Lost in the gray zone: Competing measures of democracy in the former Soviet 
republics. In: COOLEY, Alexander, SNYDER, Jack (eds.). Ranking the World. Grading State sas a Tool of Globl Governance. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p. 150, che avverte: “Measures of democracy can mislead as much as they clarify 
[…] Morevoer, the consequences of poor measurement extend beyond scholarly analysis and affect advocacy efforts and policy 
choices. While a more careful use of these measures is hardly a panacea, self-consciousness about the drawbacks and underlying 
assumptions of indices can only serve to improve our understanding of democratic development. Highlighting the limitations of a 
measure can also highlight its strength”. 

16  V. DI GIOVINE, Alfonso. Forme di Stato. p. 147. Il principale limite dell’identificazione di una classe residuale di “Stati non 
democratici” sulla base del solo elemento della concentrazione del potere è costituito dalla sottovalutazione di ulteriori elementi, 
non meno significativi, quali «la relazione tra società e istituzioni (e dunque il legame tra il potere e la sua base), e le finalità (assai 
distinte nello Stato socialista, in quello totalitario, nelle autocrazie nazionaliste, nelle dittature). La distinzione delle forme di Stato 
non corre solo sul filo della divisione dei poteri, ma anche di questi elementi, che inducono a considerare forme di Stato a sé stanti 



77 
 

A complicare ulteriormente il quadro delle proposte classificatorie delle forme di Stato sulla 

base del carattere democratico, non democratico, o “variamente” democratico, è la necessità di 

tener conto altresì della “dinamica” degli ordinamenti costituzionali, con riferimento al profilo delle 

transizioni costituzionali e del consolidamento democratico17.  

Con il termine “transizione costituzionale” ci si riferisce generalmente al “passaggio da 

ordinamenti monopolitici a vocazione autoritaria a ordinamenti pluralisti e garantisti”18, mettendo 

l’accento sulla natura processuale della transizione, implicante molteplici fasi che possono condurre 

all’adozione di nuove costituzioni o alla profonda revisione di quelle già in vigore. Il “consolidamento 

democratico” si realizza soltanto alla fine del processo di transizione, con l’adeguamento della realtà 

fattuale ai principi positivamente sanciti nella nuova costituzione (o nella costituzione revisionata). 

Tale consolidamento dipenderà da una serie di fattori condizionanti, tanto esterni19 quanto interni; 

i condizionamenti interni, in particolare,  

appaiono essenzialmente riconducibili a quattro insiemi di riferimento relativi, rispettivamente, alla 

natura del processo di transizione costituzionale, al carattere del sistema economico adottato dal 

singolo ordinamento, alla cultura politica presente nel medesimo, infine al tipo di struttura 

costituzionale prescelta20. 

 

 

2. IL RUOLO DELLA RELIGIONE RISPETTO ALLA POLITICA E AL DIRITTO 

Il secondo profilo considerato è relativo al ruolo della religione nel sistema giuridico e, in 

                                                        

varie fenomenologie che condividono un elemento comune importante (la concentrazione del potere), ma si discostano fra loro 
se si considerano ulteriori elementi classificatori», PEGORARO, Lucio, RINELLA, Angelo. Sistemi costituzionali comparati, p. 53. 

17 Nell’ambito della dottrina comparatistica italiana cfr. i lavori di DE VERGOTTINI, Giuseppe (Le transizioni costituzionali. Bologna: il 
Mulino, 1998) e MEZZETTI, Luca. (Transizioni costituzionali e consolidamento della democrazia agli albori del XXI secolo. In 
HERNÁNDEZ, María del Pilar (cur.). Partidos politicos: democracia interna y financiamento de precampañas. Memoria de VII 
Congreso iberoamericano de Derecho Constitucional. Mexico City: Instituto de Investigaciones Jurìdicas de la Universidad 
Autonoma de Mexico, 2002, pp. 185-200; Transizioni costituzionali e consolidamento democratico in America Latina. In: DI 
GIOVINE, Alfonso, SICARDI, Stefano (a cura di). Democrazie imperfette, pp. 135-215; Teoria e prassi delle transizioni costituzionali 
e del consolidamento democratico. La qualità della democrazia agli inizi del nuovo millennio. In: DI GIOVINE, Alfonso, SICARDI, 
Stefano (a cura di). Democrazie imperfette, pp. 7-82; Transizioni costituzionali e consolidamento democratico in Asia agli albori 
del XXI secolo. In: Diritto processuale costituzionale. Padova: Cedam, 2011, pp. 247-257; Transizioni costituzionali e 
consolidamento democratico nelle esperienze recenti degli ordinamenti islamici. Una nuova sfida per la scienza e il metodo della 
comparazione. In: Scritti in onore di G. De Vergottini. Padova: Cedam, 2015, pp. 65-188). 

18 V. DE VERGOTTINI, Giuseppe. Diritto costituzionale comparato, p. 213. 

19 I condizionamenti esterni possono essere diretti o indiretti: nel primo caso si fa riferimento all’imposizione dei principi liberali da 
parte di soggetti internazionali (si pensi al caso della Costituzione della Bonsia Erzegovina, adottata in quanto annesso ad un 
trattato internazionale, gli Accordi di Dayton del 1995), mentre nel secondo caso si tratta piuttosto di condizionamenti indiretti 
esercitati mediante l’adozione di una logica di “condizionalità”, nel senso che l’adeguamento degli Stati a determinati parametri a 
standard è funzionale all’ingresso nei circuiti delle organizzazioni internazionali alle quali appartengono le democrazie consolidate.  

20 V. MEZZETTI, Luca. Transizioni costituzionali e consolidamento della democrazia agli albori del XXI secolo, p. 188. 
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particolare, nel sistema costituzionale, che rappresenta un importante criterio di classificazione 

delle forme di Stato consentendo di distinguere le diverse esperienze costituzionali sulla base di 

elementi quali, ad esempio, le relazioni tra Stato e confessioni religiose, la posizione della 

costituzione e della legge religiosa nel sistema delle fonti del diritto, l’eventuale sanzione 

costituzionale di una religione di Stato, la legittimazione, politica o religiosa, dell’autorità dello Stato. 

D’altra parte, la grande quantità e varietà di classificazioni delle esperienze giuridiche e 

costituzionali elaborate dalla dottrina comparatistica sulla base di questo parametro sta a 

dimostrare la difficoltà di ricostruire in termini chiari e lineari un fenomeno particolarmente 

complesso e articolato, caratterizzato dal ricorso a concetti – quale quello di “laicità” – che risultano 

tanto multiformi e sfuggenti quanto quello di “democrazia”. 

L’acceso dibattito sulla secolarizzazione nelle società occidentali, sotto questo aspetto, è un 

indicatore eloquente della impossibilità di aderire a ricostruzioni eccessivamente semplificanti, e 

quindi fallaci, del ruolo della religione nella sfera pubblica21. Da un lato, infatti, in quanto fenomeno 

complesso caratterizzato dalla “perdita di rilevanza della religione nella vita sociale” 22 , la 

secolarizzazione segna indubbiamente le moderne società occidentali, potendo anzi essere 

considerata un tratto costitutivo della stessa modernità in Occidente. Dall’altro lato, l’uso scientifico 

del termine non è esente da approcci contrastanti, dai quali emergono le molte ambiguità della 

secolarizzazione come concetto e come processo, a partire dalla datazione e dall’esatta 

identificazione delle sue condizioni; tale dibattito, al quale hanno contribuito, nel campo 

sociologico, autori ormai classici come Émile Durkheim e Max Weber, è stato alimentato da molti 

altri studiosi negli anni sessanta e settanta del XX sec.23. La complessità delle società occidentali, 

caratterizzate, tra l’altro, dal recupero di rilevanza del fattore religioso, ha da tempo svelato i limiti 

di concezioni eccessivamente settoriali e, quindi, inservibili come strumenti di comprensione. Alla 

luce di tali difficoltà, la tendenza prevalente negli ultimi decenni sembra essere quella dell’analisi 

multidimensionale del fenomeno della secolarizzazione, in grado di scorporarne le diverse 

                                                        
21 V., tra gli altri, CASANOVA, José. Oltre la secolarizzazione. Le religioni alla riconquista della sfera pubblica. Bologna: il Mulino, 

2000, p. 21 ss. Sulla messa in discussione del paradigma della secolarizzazione cfr. anche NORRIS, Pippa, INGLEHART, Ronald. Sacro 
e secolare. Religione e politica nel mondo globalizzato. Bologna: il Mulino, 2007. 

22 V. SCIOLLA, Loredana. Secolarizzazione (voce). In: Enciclopedia delle Scienze Sociali. vol VII. Roma: Treccani, 1997, pp. 710-717.  

23 Si possono citare, tra gli altri, Peter Berger, Thomas Luckmann, Bryan Wilson, Talcott Parsons, Robert Bellah, David Martin, v. 
DOBBELAERE, Karel. Secularization. In: SWATOS, William H. (ed.). Encyclopedia of Religion and Society. Walnut Creek. Altamira 
Press, 1998, pp. 452-456. 
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dimensioni e implicazioni24. 

Il luogo comune delle società occidentali come società “secolarizzate”, nelle quali la religione 

risulta ormai relegata nella sola sfera privata, appare quindi semplificante: la secolarizzazione non 

ha affatto comportato la fine dell’incidenza della religione nella società e nella sfera pubblica, 

quanto semmai una sua trasformazione, di cui è complesso rintracciare i percorsi e prefigurare gli 

esiti25. 

La difficoltà di considerare il fattore religioso nello studio della forma di Stato è destinata 

evidentemente ad accrescersi se si analizzano le esperienze giuridiche e costituzionali oltre 

l’Occidente, nelle quali la religione può avere un’incidenza decisiva sulla conformazione della cultura 

giuridica, sulle forme di produzione del diritto, sulla struttura e sul funzionamento degli stessi poteri 

dello Stato. 

Le proposte classificatorie delle forme di Stato alla luce del parametro rappresentato dal 

rapporto tra lo Stato e la religione sono numerose ed eterogenee, in ragione della variabilità e 

specificità degli elementi determinanti utilizzati per costruire le diverse classi.  

Una prima, basilare, distinzione è tracciabile sulla base del grado di compenetrazione tra 

religione e politica: mentre lo “Stato laico” è definito a partire da una neutralità ed equidistanza 

delle istituzioni pubbliche rispetto al fenomeno religioso, lo “Stato confessionale” si caratterizza per 

la sanzione costituzionale di una religione di stato26, mentre si può parlare di “Stato teocratico” in 

presenza di una subordinazione del potere politico al potere religioso27. 

                                                        
24 V., ad es., DOBBELAERE, Karel. Secularization. A multi-dimensional concept. London: Sage Publications, 1981; SCIOLLA, Loredana. 

Dimensioni della secolarizzazione. Rassegna italiana di sociologia, n. 1, pp. 5-36, 1998; WALLIS, Roy, BRUCE, Steve. Secularization: 
the orthodox model. In: BRUCE, Steve (ed.). Religion and modernization. Sociologists and historians debate the secularization 
thesis. Oxford: Clarendon Press, 1992, pp. 8-30.  

25 Dalla secolarizzazione intesa come emancipazione dello Stato dal fondamento religioso non può dunque essere ricavata la perdita 
di rilevanza della religiosità umana, v. BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. La nascita dello Stato come processo di secolarizzazione. 
In: BÖCKENFORDE, Ernst-Wolfgang. Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita. Roma-Bari: Laterza, Roma-
Bari, 2010. 

26 Oltre al riconoscimento della religione maggioritaria quale “religione ufficiale”, altri indicatori della confessionalità dello Stato sono, 
ad es., il riconoscimento della cittadinanza e dei diritti politici a coloro che risultano aderenti alla religione ufficiale, l’inclusione 
della legge religiosa nel sistema delle fonti del diritto quale limite all’attività legislativa, l’appartenenza alla religione ufficiale quale 
condizione di accesso alle cariche pubbliche (es. parlamentari, governative, giurisdizionali). Lo “Stato ateo” – nel quale la religione 
è ufficialmente bandita per ragioni ideologiche – è considerabile come una sorta di Stato confessionale “rovesciato”, non potendo 
essere inteso come “una conseguenza radicale dello “Stato laico””, v. CANESTRARI, Stefano. Libertà di espressione e libertà 
religiosa: tensioni attuali e profili penali. In: AMBROSETTI, Enrico Mario (a cura di). Studi in onore di Mauro Ronco. Torino: 
Giappichelli, 2015, p. 67. 

27 V. OLIVIERO, Maurizio. Stato teocratico (voce). In: PEGORARO, Lucio. Glossario di Diritto Pubblico comparato, p. 258, che distingue 
tra “Stato teocratico in senso stretto” (“quando colui che detiene il potere si identifica con Dio o viene riconosciuto come il suo 
diretto rappresentante”) e “Stato ierocratico” (quando “il potere è esercitato, più o meno direttamente, dai sacerdoti”). 
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La classificazione appena descritta non riesce tuttavia a rendere conto della complessità delle 

diverse esperienze e soluzioni riscontrate a livello globale: da un lato, infatti, la nozione di “laicità” 

non può essere concepita in termini unitari, dovendosi tener conto delle sue molteplici 

declinazioni 28 ; dall’altro lato, nel costruire la classe degli “Stati confessionali” non è possibile 

considerare il solo dato giuridico-formale, tralasciando il ruolo profondamente diverso che la 

religione svolge nella società 29 , e la stessa classe dello “Stato teocratico” richiede analisi più 

dettagliate in grado di dar conto degli sviluppi più recenti nel senso della compresenza dell’elemento 

teocratico e di alcuni elementi del costituzionalismo. 

Rispetto a quest’ultimo punto, ad esempio, la tassonomia prefigurata da R. Hirschl tenta di 

innovare le classificazioni tradizionali identificando nove modelli archetipici; ai due estremi si 

trovano l'ateismo di Stato dei regimi comunisti e le “teocrazie costituzionali”, formula ricondotta 

dall’Autore ai sistemi misti di diritto religioso e principi giuridici generali, nei quali  l'intero ordine 

giuridico e costituzionale è edificato su un duplice fondamento – religioso e costituzionale30. Gli 

                                                        
28 Ordinamenti costituzionali improntati al principio di laicità possono in effetti caratterizzarsi in modo differenziato quanto al ruolo 

che la religione riveste nella società e nella stessa sfera politica. Negli Stati Uniti, come si è già visto, il Primo Emendamento della 
Costituzione è stato interpretato nel senso del divieto di istituzione di una religione di Stato e di trattamenti differenziati delle 
diverse confessioni religiose; il riconoscimento di una sfera di libertà religiosa dall’autorità dello Stato, d’altra parte, è associata ad 
un atteggiamento di favore rispetto al ruolo della fede religiosa nella vita pubblica. In Francia il principio di laicità è solennemente 
sancito dall’art. 1 della Cost. del 1958, che è stato come implicante, da un lato, la neutralità dello Stato rispetto alle fedi religiose 
e, dall’altro lato, il rifiuto di una concezione dell’appartenenza religiosa come condizione in grado di derogare ai valori repubblicani 
che sovrintendono il rapporto tra (tutti) i cittadini e le autorità pubbliche (cfr., in questo senso, la Dec. 2004-505 del Consiglio 
costituzionle francese, par. 18). In Italia, a partire dall’assenza di una nozione costituzionale o legislativa, la Corte costituzionale ha 
delineato i tratti della laicità, in quanto principio supremo dell’ordine costituzionale, sulla base delle norme dedicate alla libertà 
religiosa e ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.). Secondo la Corte la laicità implicherebbe 
non tanto l’indifferenza dello Stato nei confronti della religione, quanto piuttosto la garanzia per la salvaguardia della libertà 
religiosa in un regime di pluralismo culturale e confessionale. Sulle molteplici declinazioni della “laicità” negli ordinamenti 
costituzionali a livello globale v. MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, COLE DURHAM, W. Jr. (eds.). Religion and the Secular State. La religion 
et l’État laïque, National Reports issued for the occasion of the XVIIIth International Congress of Comparative Law, Washington, 
D.C. July 2010. Madrid: Complutense Universidad de Madrid, 2014.    

29 Il dato del riconoscimento costituzionale di una determinata religione come religione ufficiale dello Stato, come è noto, accomuna 
paesi che non è sensato ricomprendere nella stessa classe senza ulteriori specificazioni (si pensi, ad es., alla Norvegia e all’Iran). 
Nell’ambito degli Stati confessionali, infatti, è necessario considerare, da un lato, in quale misura e con quali strumenti le pubbliche 
istituzioni regolano e/o supportano la religione ufficiale e, dall’altro lato, qual è il trattamento riservato alle minoranze religiose. 
Parte della dottrina, alla luce di queste considerazioni, ritiene più corretto distinguere – all’interno del modello costituzionale di 
matrice liberale informato alla separazione fra stato e chiesa – due sotto-categorie: una prima caratterizzata dal «principio di 
indifferenza dello stato» (es. Stati Uniti e Francia, pur tenendo in conto le dovute differenze) e una seconda orientata al «principio 
di collaborazione», pur variamente configurato (es. Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia, Gran 
Bretagna, Grecia).  

30 Oltre agli Stati atei (es. Cina, Etiopia) e alle teocrazie costituzionali (es. Cost. Afghanistan 2004, Cost. Iraq 2005, Cost. Yemen 1994, 
Cost. Iran 1979) HIRSCHL, Ran. Constitutional Theocracy. Cambridge-London: Harvard University Press, 2010, p. 26 ss., individua: 
un modello di laicità assertivo e militante, caratterizzato dalla restrizione dell’influenza della religione e delle chiese nella sfera 
pubblica (es. Francia e Turchia, pur tenendo conto delle differenze tra le due esperienze); un modello di laicità come “neutralità” 
(es. Stati Uniti); l’assetto di rapporti Stato-religioni di molti paesi di immigrazione, orientato all’adozione di politiche 
multiculturaliste e di sostegno alla diversità, culturale e religiosa (es. Canada e Sud Africa post-apartheid); una versione debole di 
establishment, caratterizzato dalla designazione formale, quasi simbolica, di una certa religione come “religione di stato” (es. 
Norvegia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Grecia, Cipro, Inghilterra e, per alcuni aspetti, anche Germania); paesi informati ad una 
separazione costituzionale tra Stato e religione ma contrassegnati, sul piano fattuale, da una sistematica egemonia politica della 
Chiesa e da una religiosità diffusa (es. Irlanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Italia); stati laici nei quali è però garantito 
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elementi determinanti individuati da Hirshcl nella costruzione del modello di teocrazia 

costituzionale, in particolare, sono i seguenti: l’adesione a tutti o ad alcuni principi fondamentali del 

moderno costituzionalismo, quali la formale distinzione tra autorità politica e autorità religiosa e 

l’esistenza di forme di controllo di costituzionalità delle leggi; la designazione di una religione come 

religione ufficiale, o “di Stato”; il riconoscimento costituzionale della religione, dei suoi testi sacri e 

delle sue interpretazioni come “una delle” o “la principale” fonte della legislazione e 

dell’interpretazione giudiziaria delle leggi; un nesso tra gli organismi religiosi e le corti, tale per cui i 

primi non ricoprono soltanto un ruolo simbolico ma esercitano effettivamente una funzione 

giurisdizionale ufficiale, in collaborazione o in sostituzione dei tribunali civili31. 

Incrociando l’osservazione empirica con l’elaborazione teorica di idealtipi nella disciplina  dei 

rapporti tra Stato e fenomeno religioso, un possibile correttivo all’eccessiva semplificazione della 

sistematizzazione appena ricordata è nel senso di distinguere tra una versione “radicale” e una 

versione “moderata” dei due modelli di “establishment” e “separation”32. Nelle loro declinazioni 

“radicali” tanto l’establishment (riconoscimento di una religione di stato) quanto la separation 

(sanzione ufficiale di un agnosticismo o ateismo di stato) comportano la compressione, in tutto o in 

parte, dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui33. Il grado di protezione di tali diritti e 

libertà può essere utilizzato quale parametro di classificazione in grado di identificare le versioni 

“moderate” dei due modelli, nella misura in cui, rispetto alle versioni “radicali”, in questi casi è 

riconosciuta una tutela dei diritti e delle libertà, non solo nella sfera religiosa34.  

Una proposta classificatoria di sicuro interesse è quella di J. Fox35, che parte dalla tradizionale 

bipartizione in “stati con una religione ufficiale” e “stati privi di una religione ufficiale” per poi 

analizzare molteplici sotto-partizioni alla luce di un’analisi articolata che tiene conto dei formanti 

                                                        

l’accomodamento selettivo della religione in determinati ambiti del diritto, quali ad es. lo statuto personale e l’educazione (es. 
Nigeria, India, Kenya, Indonesia, Libano); stati nei quali il diritto è prevalentemente religioso ma sono riconosciute degli spazi di 
autonomia al diritto secolare, ad es. in ambito economico, giuslavoristico, processual-civilistico (es. Arabia Saudita, Qatar, Maldive).    

31 HIRSCHL, Ran. Constitutional Theocracy, p. 3. 

32 V. LABORDE, Cécile. Liberalism’s Religion, Cambridge: Harvard University Press, 2017, p. 68 ss., e BONOTTI, Matteo. Partisanship 
and Political Liberalism in Diverse Societies. Oxford: Oxford University Press, 2017, p. 43 ss.  

33 L’osservazione empirica consente di riscontrare diverse varianti dei due modelli radicali di establishment e separation: in alcuni 
casi, infatti, la soppressione dei diritti individuali non si limita alla sfera religiosa, investendo altresì altre libertà civili e politiche (es. 
libertà personale, di coscienza e di espressione, libertà di associazione, diritti politici).  

34 Rispetto alla classificazione di Laborde, incentrata sulla diversa disciplina della libertà religiosa, Bonotti aggiunge ulteriori elementi 
determinanti: al fine di individuare i due idealtipi “radicali” viene infatti considerata anche la tutela di altri diritti e libertà 
fondamentali, mentre i due idealtipi “moderati” sono distinguibili a partire dalla diversa disciplina delle misure volte a proteggere 
i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e di quelle volte a realizzare i principi di giustizia economica e sociale. 

35 FOX, Jonathan. An Introduction to Religion and Politics. Theory and Practice. London-New York: Routledge, 2018. 
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costituzionale, legislativo e giurisprudenziale. All’interno della classe “stati con una religione 

ufficiale” sono individuabili tre sotto-classi: gli “stati religiosi”, nei quali la religione ufficiale è 

fortemente supportata da parte delle istituzioni statali e almeno alcuni aspetti della religione 

maggioritaria devono essere osservati anche dai membri delle minoranze religiose (es. Iran, Kuwait, 

Arabia Saudita, ecc.); gli stati con un orientamento positivo nei confronti della religione, le cui 

strutture istituzionali sono supportate ma anche sostanzialmente controllate da parte dello Stato 

(molti paesi islamici, es. Egitto, Marocco, Tunisia, ma anche Grecia e Danimarca); gli stati che 

supportano attivamente la religione ufficiale, ma senza che sia istituito un obbligo di osservanza 

religiosa né un dominio statale sulle istituzioni religiose (es. alcuni paesi europei, come Regno Unito, 

Finlandia, Norvegia, ma anche Algeria, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Israele, ecc.). La classe degli 

“stati privi di una religione ufficiale” si articola in una gamma ancora più ampia di sotto-partizioni, 

alcune caratterizzate da un orientamento positivo dello Stato nei confronti della religione, altre 

marcate da un orientamento negativo36. 

Dallo studio comparativo condotto da Fox emerge chiaramente come l’adozione di misure 

statali di supporto della religione a livello globale sia la norma, e non l’eccezione37; la complessità e, 

per certi versi, l’ambiguità delle ragioni per le quali uno Stato può decidere di supportare la 

                                                        
36  Ad un orientamento “positivo” sono ricondotti: gli stati nei quali una determinata religione riceve un riconoscimento e un 

trattamento privilegiato, pur in assenza di una dichiarazione ufficiale di una “religione di stato” (es. Irlanda, ma anche molti paesi 
latinoamericani); gli stati con una religione privilegiata, che istituiscono poi diversi regimi di trattamento, differenziati tra loro, per 
tutte le altre confessioni religiose (es. Romania, Russia, Serbia, Turchia, Spagna, Italia, ecc.); gli stati che riconoscono uno status 
privilegiato a più di una religione e istituiscono altresì diversi regimi di trattamento, differenziati tra loro, per tutte le altre 
confessioni religiose (es. Austria, Bosnia, Rep. Ceca, Ungheria, ecc.); gli stati orientati ad un modello di cooperazione, dove soltanto 
alcune religioni ricevono determinati benefici pubblici, ad esclusione di tutte le altre (es. Belgio, Germania, Libano, Lussemburgo, 
ecc.); stati che supportano egualmente tutte le confessioni religiose (es. Benin, Brasile, Nuova Zelanda, Senegal, ecc.); stati orientati 
ad una politica di accomodamento, nei quali non c’è una religione privilegiata rispetto alle altre e lo Stato riconosce alcuni effetti 
giuridici a determinate pratiche e istituzioni religiose (es. Australia, Canada, Giappone, Stati Uniti, molti paesi africani, ecc.). Ad un 
orientamento “negativo” sono invece ricondotti: gli stati “separazionisti”, nei quali c’è la tendenza a negare o a comprimere il ruolo 
della religione nello spazio pubblico (es. Azerbaijan, Francia, Messico, Rwanda, Uruguay, ecc.); gli stati che mostrano un’ostilità 
aspecifica nei confronti della religione, nel senso che l’approccio restrittivo delle istituzioni statali riguarda indistintamente tutte 
le formazioni sociali e le organizzazioni (non solo religiose) percepite come minacciose nei confronti della sicurezza e dell’integrità 
dello Stato (es. Cuba); gli stati che istituiscono apposite strutture e procedure di controllo della religione, reprimendo le espressioni 
religiose che si pongano al di fuori delle istituzioni ufficiali (es. Cina, Kirghizistan, Laos, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Vietnam); infine, gli stati che mostrano un’ostilità specifica, nei quali cioè tutte le religioni sono bandite per ragioni ideologiche 
(Corea del Nord). 

37 Le differenze tra i diversi paesi, come è evidente, sono tutt’altro che trascurabili: mentre i paesi a maggioranza islamica tendono a 
supportare l’Islam dichiarandolo religione ufficiale dello Stato, i paesi a maggioranza cristiana adottano forme di supporto senza 
generalmente configurarsi come stati confessionali. Gli stati nei quali ad essere dominante è una religione diversa dal cristianesimo 
e dall’Islam solitamente implementano politiche di neutralità rispetto al fenomeno religioso, trattando tutte le religioni su un piano 
di parità o mantenendo una separazione tra lo Stato e religione, v. FOX, Jonathan. An Introduction to Religion and Politics. Theory 
and Practice, p. 135. Le misure statali di supporto della religione sono molteplici, potendo spaziare dall’incorporazione delle regole 
o delle dottrine religiose nel diritto ufficiale dello Stato all’istituzione di strutture statali dedicate a garantire il rispetto della 
religione, passando per il finanziamento delle organizzazioni religiose e la compenetrazione tra istituzioni statali e istituzioni 
religiose.  
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religione 38  è in grado di spiegare un fenomeno apparentemente contraddittorio, ovvero la 

compresenza di politiche di supporto e di misure volte a regolare, controllare e/o restringere le 

espressioni religiose (minoritarie ma anche relative alla religione maggioritaria)39. 

Dagli studi comparativi sulla disciplina del rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose 

emerge quindi un quadro articolato, nel quale sempre più spesso vengono contestate le 

classificazioni tradizionali delle diverse conformazioni costituzionali dell’atteggiamento dei pubblici 

poteri rispetto al pluralismo religioso e alla tutela di quelle libertà fondamentali che maggiormente 

incidono sulla sfera religiosa, in quanto viziate da un’impostazione occidentocentrica che non tiene 

adeguatamente conto dei limiti della concezione liberale di laicità.  

Con specifico riferimento alla dimensione religiosa, infatti, si è osservato come le maggiori 

resistenze all’idea liberale della neutralità delle istituzioni pubbliche siano riscontrabili  

where seen as a competing universalist logic which thwarts loyalties to the divine or where the liberal 

constitutionalist goal to create a universal, rationalist human association espouses an anti-religious 

rather than anti-theocratic secularism which seeks to privatize and purge ‘illiberal’ religion from the 

public square […] 40.  

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Lo sforzo della dottrina pubblico-comparatistica di decostruire le nozioni e le categorie 

ereditate dal passato, in vista dell’elaborazione di tassonomie maggiormente rispettose della 

molteplicità delle esperienze costituzionali a livello globale, sta a dimostrare la perdurante vitalità 

del diritto comparato e il suo ruolo prezioso nella decodificazione delle diversità irriducibili.  

Come ci ricorda un padre del diritto comparato, infatti,  

                                                        
38 Tali ragioni, che non vanno intese in senso mutualmente esclusivo, sono individuate da Fox a partire dalle molteplici funzioni che 

la religione può svolgere a livello sociale e politico: come fondamento ideale e ideologico, come espressione culturale, come bene 
pubblico, come tradizione, come fonte di legittimazione, come strumento di controllo, v. FOX, Jonathan. An Introduction to 
Religion and Politics. Theory and Practice, p. 137.  

39  Gli Stati possono decidere di regolare, controllare o restringere il fenomeno religioso per ragioni ideologiche (es. ideologie 
nazionaliste esplicitamente anti-religiose o ideologie laiciste) o per contrastare la religione come potenziale fattore di 
destabilizzazione politica. 

40  V. THIO, LI-Ann. Constitutionalism in Illiberal Polities. In: ROSENFELD, Michel, SAJÓ, András (eds). The Oxford Handbook of 
Comparative Constitutional Law, p. 136, secondo la quale «such ‘hyper-liberalism’ is as anti-constitutionalist as fascist rule». Anche 
HIRSCHL, Ran. Constitutional Theocracy, p. 48, nel sottolineare la sfida epistemologica legata all’individuazione di “teocrazie 
costituzionali”, rileva i limiti della concezione tradizionale che vede nel costituzionalismo un mezzo efficace per mitigare le tensioni 
negli Stati fortemente pluralistici, sulla base di alcuni presupposti che non riescono, in realtà, a dar conto adeguatamente dei 
conflitti legati all’appartenenza religiosa (ovvero la concentrazione e la demarcazione territoriale; la coesione sociale e demografica 
tra i membri di un determinato gruppo; identità fisse; interessi, visioni del mondo e preferenze politiche omogenei tra i membri 
del gruppo; una visione di fondo del costituzionalismo come uno spazio praticabile di compromesso). 
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tutto ciò che è reale è dominato dalla diversità [….], la diversità proviene dalla variazione, dal 

mutamento […] e al di sopra del motore che muta il reale, nessuna forza, nessuna volontà superiore 

ha predisposto una corsia unica che il fenomeno in movimento dovrà percorrere. La variazione si 

inoltra in direzioni molteplici e largamente imprevedibili41. 

 Se, in origine, il diritto comparato si era proposto di facilitare il commercio transnazionale 

europeo attraverso la comparazione e l’avvicinamento delle regole giuridiche, con una prospettiva 

positivista largamente incentrata sulle differenze inter-statali, oggi il contributo dell’analisi 

comparatistica deve essere colto nel riconoscimento e della valorizzazione delle differenze, 

piuttosto che delle similitudini. C’è chi ha parlato, in questo senso, di un diritto comparato “post-

moderno”42, che sottopone a vaglio critico la concezione tradizionale della comparazione giuridica 

incentrata sull’esaltazione delle identità43. 

Lo studio delle “democrazie degli altri”, e dei diversi assetti del rapporto tra Stato e fatto 

religioso, andrebbe quindi condotto alla luce delle riflessioni critiche sul preteso universalismo del 

costituzionalismo liberale, fondato sul presupposto secondo il quale, “if sufficiently arid, law and 

legal reason could be an environment hospitable to all”44. Un’analisi comparatistica che spinga lo 

sguardo oltre l’Occidente, alla scoperta delle diverse concezioni di democrazia e costituzionalismo 

elaborate in Asia, Africa e America Latina, può infatti consentire di guardare al diritto occidentale 

alla luce di teorizzazioni e soluzioni costituzionali alternative all’”universalismo omogeneizzante” e 

all’”atomismo sociale” del costituzionalismo occidentale di matrice liberale45.  
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O ELÃ GLOBALIZANTE DAS CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS E O DESEMPREGO 

ESTRUTURAL EM UM CONTEXTO TRANSNACIONAL 

 

Carla Piffer1 

Alessandra Vanessa Teixeira2 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende apresentar a globalização como força motriz das corporações 

transnacionais e analisar a sua relação com o desemprego estrutural globalmente difundido. 

Na primeira parte deste estudo serão tecidos comentários acerca da globalização, do 

globalismo e da globalidade, a fim de caracterizar a primeira como um processo irreversível, 

totalizante e homogêneo, complexo e plural. 

A segunda parte é destinada à análise da atuação das corporações transnacionais, 

notadamente quanto ao seu modo de agir frente as ondas globalizatórias, com ênfase aos avanços 

tecnológicos vivenciados pela sociedade global. 

Na última parte do estudo pretende-se abordar o desemprego estrutural como consequência 

negativa da globalização ante as práticas das corporações transnacionais, as quais afetam 

diretamente o mundo do trabalho e a sociedade, indistintamente. 

A metodologia a ser empregada compreende o método indutivo, sendo acionadas as técnicas 

do referente, da categoria, dos conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica. 

 

1. A GLOBALIZAÇÃO EM UMA ERA TRANSNACIONAL 

O tema “globalização” não é assunto novo. No entanto, se faz cada vez mais presente nas 
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discussões acadêmicas políticas e jurídicas, já que os tempos atuais demonstram a existência de 

uma sociedade global, fruto da interconectividade do mundo e da compressão do espaço-tempo.  

Tal temática vem sendo discutida há décadas por importantes pensadores que se dedicam a 

compreender as características intrínsecas e extrínsecas que compõem o fenômeno.  

No tocante à política na fase do capitalismo mundial globalizado, Beck tece uma crítica 

ferrenha acerca da maneira como aquela tem atuado frente aos ditames globalizatórios, chamando 

de globalismo o fato do mercado mundial ter substituído a ação política estatal. Para o autor, 

o globalismo é a ideologia do império do mercado mundial, restrito ao aspecto econômico, que 

reduz a pluridimensionalidade da globalização a uma única dimensão - a econômica -, que, por 

sua vez, ainda é pensada de forma linear e deixa todas as outras dimensões – relacionadas à 

ecologia, à cultura, à política e à sociedade civil – sob o domínio subordinador do mercado 

mundial. A tarefa primordial da política, portanto, se perde de vista ou é derribada.3 

Portanto, para Beck, o globalismo nada mais é do que uma ideologia de um livre mercado 

global, que facilita a circulação de capitais, insumos e produtos, afetando as dimensões jurídicas, 

sociais e ambientais locais, que, particularmente no Terceiro Mundo, suprime os já escassos 

fundamentos do autodesenvolvimento democrático”4. 

A globalização, por sua vez, como fenômeno plural e irreversível, perpassa a 

unidimensionalidade do globalismo, e se apresenta como um conjunto de processos, em cujo 

andamento os Estados nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, suas redes de 

comunicação, suas chances de poder e suas orientações sofrerem a interferência cruzada de 

atores transnacionais5. E mais, significa a “negação do Estado mundial. Mais precisamente: 

sociedade mundial sem Estado mundial e sem governo mundial”6 marcado pela atuação de um 

capitalismo global desorganizado. 

Então, ao estabelecer tais distinções, Beck coloca de um lado, o globalismo, e de outro a 

globalização. Ao lado da globalização, o autor apresenta outro conceito, que é o de globalidade. 

Segundo ele, a globalidade significa que vive-se em uma sociedade mundial, pois os espaços 

isolados, ou limitações das fronteiras, se tornaram fictícias, assim as diversas economias, culturas e 

                                                        
3 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 27-28. 

4 BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo. Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. São Paulo, UNESP, 2003, p. 23. 

5 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. p. 30. 

6 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. p. 33. 
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políticas se entrechocam, uma vez que o conjunto de relações sociais havidas nessa sociedade 

mundial não está integrado à política de um Estado nacional ou por ele determinado, de sorte que 

para se operacionalizar acaba significando a sociedade mundial ser real e reflexiva; real no sentido 

das vontades de seus integrantes, mas uma diversidade sem unidade.7  

Nesse sentido, para Beck, a globalidade significa o desmanche da unidade do Estado e da 

sociedade nacional, com o evento de novas relações de poder e de concorrência, novos 

conflitos e incompatibilidades entre atores e unidades do Estado nacional por um lado e, pelo 

outro, atores, identidades, espaços sociais e processos sociais transnacionais8. 

Além disso, Beck salienta que a “globalidade significa viver a experiência cotidiana global e 

muitas vezes banal de um mundo globalizado”9. Nesse contexto, percebe-se que, de acordo com o 

autor, a irreversibilidade da globalização resultará na necessidade de abertura de espaço para a 

política, diante da perspectiva da pluridimensionalidade da globalidade para ilidir a ideologia 

opressora do globalismo. 

Além de Beck, Giddens também teceu importantes comentários acerca da globalização, ao 

trazer a oposição existente entre diversos pensadores que debatem sobre o tema: de um lado, 

existem aqueles que “questionam tudo o que se refere a ela”, a quem chama de “céticos”; e de 

outro lado, aqueles que “assumem uma posição muito diversa”, os chamados “radicais”. Para os 

céticos, a globalização não passa de “mera conversa”, e entendem que tanto a economia global 

quanto o mundo de maneira geral permanecem parecidos com o que existiu há tempos. Por outro 

lado, os radicais sustentam que a globalização é “muito real”, bem como suas consequências, que 

afetam a todos indistintamente, estando o mercado global muito à frente do que antes10. 

Diante disso, Giddens11 assim se posiciona: 

Eu não hesitaria, portanto, em dizer que a globalização, tal como a estamos experimentando, é sob 

muitos aspectos não só nova, mas também revolucionária. Não acredito, porém, que nem os céticos 

nem os radicais tenham compreendido corretamente o que ela é, nem suas implicações para nós. 

Ambos os grupos vêem o fenômeno quase exclusivamente em termos econômicos. Isso é um erro. A 

globalização é política, tecnológica e cultural, tanto quanto econômica. Foi influenciada acima de tudo 

por desenvolvimentos nos sistemas de comunicação que remontam ao final da década de 1960. 

                                                        
7 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. p. 29-30. 

8 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. p. 49. 

9 BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo. Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. p. 29. 

10 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. Tradução de Maria Luiza X. de 
A. Borges. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 18-19. 

11 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. p. 20-21. 
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Percebe-se, portanto, que a distinção trazida por Giddens, entre os céticos e radicais, 

apresenta um ponto em comum, que é a visão unidimensional da globalização, ou seja, que a 

globalização se resume apenas à dimensão econômica; o que, para Beck, é globalismo. Logo, para 

ambos os autores, a globalização é muito mais do que isso, vai além do aspecto econômico. 

Globalização é um processo de efeitos colaterais adicionais que transcorre em várias dimensões e não 

designa exclusivamente a globalização econômica. Também é uma diversificação cultural para atender 

à nova necessidade de formas de vida transnacionais. A isso se acrescenta o fato de que, no terreno 

político, se verifica uma pluralização dos agentes: os Estados já não são os únicos a interagirem e a 

manterem relações diplomáticas, entra em cena uma pletora de agentes transnacionais, desde a 

Organização Mundial do Comércio, a OMC, até a Anistia Internacional. De certo modo, também se 

incluem as igrejas, que já começam a elevar a voz, a fim de participar do jogo social do poder.12  

Assim, a globalização está longe de ser um processo totalizante e homogêneo, mostrando-

se cada vez mais como um fenômeno complexo e plural, já que, segundo Bauman, “o significado 

mais profundo transmitido pela ideia da globalização é o do caráter indeterminado, indisciplinado 

e de autopropulsão dos assuntos mundiais”13. Nesse sentido, Beck14 afirma que 

Globalização significa a experiência cotidiana da ação sem fronteiras nas dimensões da economia, 

da informação, da ecologia, da técnica, dos conflitos transculturais e da sociedade civil, e também 

o acolhimento de algo a um só tempo familiar mas que não se traduz em um conceito, que é de 

difícil compreensão mas que transforma o cotidiano com uma violência inegável e obriga todos 

a se acomodarem à sua presença e a fornecer respostas. Dinheiro, tecnologia, mercadorias, 

informações e venenos “ultrapassam” as fronteiras como se elas não existissem. Até mesmo   

objetos, pessoas e idéias que os governos gostariam de manter no exterior (drogas, imigrantes 

ilegais, críticas à violação dos direitos humanos) acabam por encontrar seu caminho. 

Bauman15, então, refere que a globalização não diz respeito ao que todos, ou pelo menos os 

mais talentosos e empreendedores, desejam ou esperam fazer. Diz respeito ao que está 

efetivamente acontecendo. Logo, “a globalização não é um acidente em nossas vidas hoje. É uma 

mudança de nossas próprias circunstâncias de vida. É o modo como vivemos agora”16. 

Nesse contexto, Santos, ao apresentar uma constatação pessimista acerca da globalização, 

finaliza seu raciocínio com uma visão prognóstica positiva, resultante do exercício dialético, visando 

encontrar nas contradições da sociedade atual possibilidades de superação. A ideia central contida 

neste livro e defendida teoricamente pelo autor é de que a globalização é um fenômeno reversível, 

                                                        
12 BECK, Ulrich. Liberdade ou capitalismo. Ulrich Beck conversa com Johannes Willms. p. 59. 

13 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999, p. 66. 

14 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. p. 46-47. 

15 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. p. 68. 

16 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. p. 29. 
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podendo ser usada para o bem da humanidade.  

Nesse sentido, Santos17 considera a existência de pelo menos três mundos em um só: de 

acordo com a percepção - globalização como fábula-, com a realidade - globalização como 

perversidade - e com a possibilidade - uma outra globalização. 

Ao falar sobre o mundo globalizado visto como fábula, o autor afirma que este exige um certo 

número de fantasias. A máquina ideológica faz crer que a difusão instantânea de notícias realmente 

informa as pessoas. Um mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de 

homogeneizar o planeta pelo meio da disposição, cada vez maior, de mercadoria para o consumo 

quando, na verdade, as diferenças locais são aprofundadas. Logo, pode-se indagar se não se está 

diante de uma ideologização maciça, em que a realização do mundo atual exige como condição 

essencial o exercício de fabulações18. 

Em relação ao mundo real, para a maior parte da humanidade a globalização é vista como 

perversidade, já que o desemprego se torna crônico, a pobreza aumenta, novas enfermidades se 

instalam, a mortalidade infantil permanece, a educação de qualidade é cada vez mais inacessível e 

o consumo é cada vez mais representado como fonte de felicidade. A perversidade sistêmica está 

relacionada à adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam 

as ações hegemônicas. Tudo isso, de forma direta ou indireta, faz parte do processo de 

globalização19. 

Santos 20 , então, apresenta a possibilidade de pensar em um outro mundo, no qual a 

globalização seria mais humana, como uma “outra globalização”. Uma visão bastante otimista é 

exposta, no sentido de que é possível transformar o que hoje está aí, já que a realidade não é um 

fato dado, mas uma construção contínua que tem rearranjos diários e semanais, de onde resulta a 

intensa força que o sistema faz para manter o curso das coisas. 

Então, o segundo mundo apresentado por Santos – a globalização como perversidade -, a 

perversidade do fenômeno da globalização estaria “[...] fundada na tirania da informação e do 

dinheiro, na competitividade [...], acarretando o desfalecimento da política feita pelo Estado e a 

                                                        
17 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. 18. ed. Rio de Janeiro: Record, 2009, 

p. 17-20.  

18 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. p. 18-19. 

19 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. p. 19-20. 

20 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. p. 20-21. 
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imposição de uma política comandada pelas empresas”21. Logo, o domínio exercido pelas empresas, 

ou corporações transnacionais, é evidente e inquestionável na atual sociedade global. Sobre isso, 

Beck22 afirma: 

A globalização viabilizou algo que talvez já fosse latente no capitalismo, mas ainda permanecia 

oculto no seu estágio de submissão ao Estado democrático do bem-estar, a saber: que pertence 

às empresas, especialmente àquelas que atuam globalmente, não apenas um papel central na 

configuração da economia, mas a própria sociedade como um todo - mesmo que seja “apenas” pelo 

fato de que ela pode privar a sociedade de fontes materiais (capital, impostos, trabalho). 

De todo o exposto, verifica-se que as corporações transnacionais constituem o carro chefe 

da globalização econômica, e possuem, na arena global, grau de liberdade nunca antes verificado, 

evidentemente manifestado na mobilidade do capital industrial, nos deslocamentos, na 

terceirização e nas operações de aquisições e fusões. A fim de compreender o modus operandi 

destas corporações, serão tecidas, na sequência, considerações acerca das corporações 

transnacionais e sua relação com o desemprego estrutural em um contexto transnacional. 

 

2. AS CORPORAÇÕES TRANSNACIONAIS  

Historicamente, as corporações transnacionais surgiram e se fixaram no mercado mundial 

após a segunda guerra mundial, ante a necessidade de difundir globalmente os produtos 

industrializados.  

Foi a partir da década de 1970 que o capitalismo alcançou um novo patamar, o chamado 

supercapitalismo ou capitalismo transnacional23, em que as grandes empresas passaram a ser muito 

mais competitivas, atuando em âmbito global e investindo em inovação. Com toda a transformação 

ocorrida, tanto investidores como consumidores alcançaram grandes conquistas, porém, parte da 

sociedade engajada nos interesses de bem comum acabaram prejudicadas. Tais mudanças 

ocorreram principalmente pela necessidade de o governo desenvolver tecnologias para os embates 

                                                        
21 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. p. 15. 

22 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. p. 14. 

23 É preciso distinguir o capitalismo transnacional do capitalismo internacional e multinacional. O primeiro envolve uma lógica 
diferente de estruturação de agentes econômicos e políticos, levando à emergência de uma nova hegemonia. O capitalismo 
internacional supõe a operação ampla da divisão internacional do trabalho, existente no jogo entre diferentes Estados nacionais 
soberanos, atuando enquanto poderosos agentes políticos e econômicos. O capitalismo multinacional supõe a associação de 
capitais com diferentes origens nacionais no mesmo empreendimento. [...] As corporações transnacionais embaralham a lógica 
das relações entre os diferentes níveis de integração promovendo a existência de redes globais com novos sentidos de 
pertencimento e lealdade. A relação entre territorialidade e responsabilidade política encontra-se, agora, passível de ser ocultada 
sem um plano pré-estabelecido ou sem necessariamente recorrer à violência. O capital está completamente desterritorializado 
em seu fluxo planetário e fragmentação global. RIBEIRO, Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade, p. 08. 
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da Guerra Fria.  

Com isso, incorporaram-se novos produtos e serviços, que fizeram surgir novas 

oportunidades para a concorrência nas mais diversas áreas, como transportes e comunicações. No 

entanto, isso acabou provocando rupturas no sistema de produção estável, levando as empresas a 

trabalharem em ritmo cada vez mais acelerado, competindo de forma muito mais intensa por 

clientes e investidores. Foi aí que os consumidores e os investidores atingiram o seu poder: os 

consumidores ampliando-se como grandes varejistas de massa e os investidores por meio dos 

fundos de pensão e investimento, que cobravam e pressionavam retornos cada vez mais elevados 

das empresas.24 

Segundo Ribeiro, o capitalismo transnacional é altamente relacionado com o 

desenvolvimento do capitalismo flexível pós-fordista, caracterizado pela integração dos maiores 

mercados financeiros do mundo em uma corrida planetária por lucros; e a fragmentação de um 

mesmo processo produtivo por diferentes áreas do mundo. Esta disseminação maximiza o uso que 

os empresários capitalistas podem fazer de força de trabalho e recursos naturais baratos em escala 

planetária, ao mesmo tempo que dificulta enormemente a articulação de trabalhadores, 

normalmente representados por entidades operando nos quadros do Estado-nação25.  

Nesse contexto, Habermas26 refere que: 

Sob as condições de uma concorrência global acirrada nos termos de uma "concorrência pelas 

posições", as empresas vêem-se mais do que nunca obrigadas a elevar a produtividade do trabalho 

e a racionalizar a tal ponto o processo de trabalho de um modo geral que, a longo prazo, a 

tendência tecnológica de dispensa das forças trabalhadoras é ainda mais acelerada. Demissões 

em massa ressaltam o crescente potencial de ameaça das empresas - sem um lastro local - diante 

de uma posição em geral enfraquecida dos sindicatos que operam de modo ligado aos locais. Nessa 

situação - marcada pelo círculo vicioso do desemprego crescente, sistema de segurança social 

saturado e contribuições se reduzindo, o que esgota a capacidade de financiamento do Estado - 

medidas de estímulo ao crescimento são cada vez mais impossíveis e tanto mais necessárias. 

Entrementes nomeadamente as bolsas internacionais assumiram a "avaliação" das políticas 

econômicas nacionais. Também por isso, políticas de condução da demanda têm regularmente 

efeitos externos que influenciam de modo contraprodutivo o sistema econômico nacional. 

Partindo-se do pressuposto de que a transnacionalidade se apresenta como um fenômeno 

                                                        
24  REICH, Robert Bernard. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a democracia e o cotidiano. 

Tradução Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 05. 

25 RIBEIRO, Gustavo Lins. A condição da transnacionalidade. Brasília: Universidade de Brasília, 1997, p. 09. 

26 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Tradução de Márcio Seligmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 
2001, p. 100. 
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reflexivo da globalização e que traz consigo a ausência da dicotomia público e privado27, o caráter 

transnacional destas corporações está ligado diretamente ao fenômeno da globalização da 

economia.  

Segundo Ulrich Beck28, as “companhias transnacionais têm interesse em “Estados fracos”, 

com isso, há o esfacelamento do Estado-nação, que perde seu espaço e poder para as corporações 

transnacionais. Em função disso, os países em desenvolvimento cedem sua tributação e flexibilizam 

direitos trabalhistas para tais empresas afim de atraí-las para seu território. 

Verifica-se, então, a existência de uma classe capitalista transnacional, liderada pelas grandes 

corporações, cujas transformações que suscitam na economia mundial referem-se ao fato de que 

produzem mais de um terço do produto industrial mundial e, além disso, uma percentagem muito 

mais elevada é transacionado por elas, ficando latente a magnitude de seu poder em âmbito 

global.29 

Sobre isso, Dowbor30 entende que:  

Não há dúvida que as empresas transnacionais constituem hoje a locomotiva dos processos 

econômicos. Trata-se do gigantesco peso das mega-empresas produtivas, que controlam os chamados 

produtos mundiais;  trata-se também das empresas financeiras de grande porte que canalizam as 

poupanças do planeta para os países mais ricos, e em particular para os Estados Unidos; trata-se 

igualmente das empresas mundiais que controlam o sistema hoje articulado de informação, 

telecomunicação e televisão, e que constroem a imagem positiva das suas marcas e das suas visões 

do mundo através do controle da informação; trata-se enfim do poder tecnológico e de controle do 

conhecimento que estas empresas adquirem através do controle mundial de cerca de 80 a 90% da 

pesquisa e desenvolvimento do planeta, poder este que se concretiza nos acordos negociados no 

Trade Related Intellectual Property (TRIPs) sobre a propriedade intelectual, no quadro da Organização 

Mundial do Comércio. O poder econômico, tecnológico, político, e cultural deste núcleo central de 

transformações do planeta é bastante evidente. São cerca de 500 a 600 grandes empresas 

transnacionais que controlam este processo, articulam-se em reuniões de diversos tipos, e definem, 

gostemos ou não, os nossos rumos em termos de produção, de emprego, de valores, de meio-

ambiente. 

Além disso, as estratégias globais das corporações transnacionais estão sustentadas no 

aumento de produtividade possibilitado pelas novas tecnologias e métodos de gestão da produção. 

                                                        
27 STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In: CRUZ, Paulo Márcio; STELZER, Joana (Orgs.). Direito 

e Transnacionalidade. p. 24-25. 

28 BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo. Respostas à globalização. p. 171. 

29 SANTOS, Boaventura de Sousa. A globalização e as ciências sociais. São Paulo: Cortez, 2002, p. 32. 

30 DOWBOR, Ladislau. O que acontece com o trabalho? 3. ed. São Paulo: Editora Senac, 2006, p. 16. 
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Sobre esta era em que os avanços tecnológicos geram profundas transformações, Dowbor 31 

questiona o fato de tais tecnologias permitirem que muitas atividades possam ser realizadas com 

menos esforços, ou seja, um grande avanço acabaria por se tornar um drama, uma ameaça, já que, 

na realidade, acaba resultando também em concentração de renda, desemprego, doenças 

pscicossomáticas advindas do estresse e angústia das pessoas.  

Neste sentido, Costa e Opuska32 expõem que: 

Quando se analisa a globalização econômica, percebe-se que ela produziu uma nova divisão 

internacional do trabalho, caracterizada pelo processo de produção sendo realizado em vários países. 

Este novo processo, que engendra o desemprego, a diminuição progressiva de salários e das condições 

de trabalho e a perda das garantias sociais, segundo a leitura de Milton Santos, gerou um tipo de 

peculiar pobreza, por ele denominada “pobreza estrutural” orquestrada pelas empresas 

transnacionais e instituições internacionais, globalizando-se por todo mundo e propagando a exclusão 

social.  

Verifica-se, portanto, que as corporações transnacionais possuem o poder de definir o 

caminho da tecnologia, o que deve ser produzido, consumido e desejado na sociedade global. Dessa 

forma, e em virtude do imenso força que possuem, acabam gerando também efeitos negativos, 

cujas consequências refletem-se, por exemplo: no meio ambiente, a responsabilidade por sua 

degradação; na alimentação, os efeitos gerados pelo uso de transgênicos e produtos químicos; no 

crescimento da informalidade em virtude do desemprego estrutural, entre outros fatores33.  

Este último, o desemprego estrutural, merece apreciação mais acurada, por tratar-se da 

introdução de novas tecnologias ou de sistemas e processos voltados para a redução de custos, e 

apresenta-se como uma consequência dos efeitos negativos da globalização. 

 

3. O DESEMPREGO ESTRUTURAL EM UMA ERA TRANSNACIONAL 

O desemprego estrutural é também conhecido como “desemprego tecnológico”. Sobre isso, 

Jeremy Rifkin34 explica: 

                                                        
31 DOWBOR, Ladislau. O que acontece com o trabalho? p. 5. 

32 COSTA, Eder Dion de Paula; OPUSZKA Paulo Ricardo. Trabalho, renda e resgate da cidadania para empreendimentos populares. In: 
SILVEIRA, Vladmir Oliveira da.; MEZZAROBA, Orides (Coord.). Empresa, funcionalização do Direito e sustentabilidade. São Paulo: 
Clássica, 2013, p. 223. 

33 DUPAS, Gilberto. Ética e corporações: tensões entre interesse público e privado. Organicom, São Paulo, v. 5, n. 8, p. 68-77, june 
2008. ISSN 2238-2593. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/organicom/article/view/138968>. Acesso em: 23 jul. 2018. 

34 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o contínuo crescimento do desemprego em todo o mundo. São Paulo, SP: M. Books, 2004, 
p. 5. 
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Mesmo as nações em desenvolvimento estão enfrentando o desemprego tecnológico à medida que 

as empresas multinacionais constroem instalações de produção com tecnologia de ponta em todo o 

mundo, dispensando milhões de trabalhadores de baixa remuneração, que não podem mais competir 

com a eficiência de custos, controle de qualidade e rapidez de entrega, alcançadas com a produção 

automatizada. Em um número cada vez maior de países, as notícias chegam repletas de novidades 

sobre produtividade enxuta, reengenharia, gerenciamento de qualidade total, pós-fordismo, 

demissões e redução das estruturas. 

Nesse contexto, pode-se afirmar que “a globalização está centrada no progresso das novas 

tecnologias, e especialmente nas inovações de alta tecnologia que [...] reduzem a necessidade de 

mão de obra, provocando a precarização do trabalho e um elevado índice de desempregos em todos 

os continentes”35  

O desemprego estrutural ou tecnológico é, portanto, uma tendência em que são cortados 

vários postos de trabalho e uma das principais causas é a automação de várias rotinas de trabalho, 

substituindo a mão-de-obra do homem. 

A fim de esclarecer a questão do desemprego estrutural, é necessário definir suas causas, bem como, 

aproximadamente, a hierarquia da influência delas. Não há razão para duvidar que a tecnologia 

informacional e a organização do trabalho conforme a produção enxuta são causas do desemprego 

estrutural. Difícil é estabelecer o quanto cabe a cada qual desses fatores. A introdução de dispositivos 

informatizados (robôs, MFCMC, microprocessadores etc.) elimina postos de trabalho, porém é 

duvidoso que o faça em maior proporção do que a reengenharia, o enxugamento, a reestruturação 

organizacional. O fato é que seja por via da automação eletrônica, seja por via da remodelação 

do layout organizativo da empresa, os empregos somem aos milhares e aos milhões, enquanto 

aumenta a carga de trabalho sobre aqueles que continuam empregados.36 

Nesse contexto, podem ser citados alguns exemplos como principais causas do desemprego 

estrutural, quais sejam: a implantação de robôs no processo de produção industrial, a instalação de 

caixas eletrônicos em agências bancárias, a informatização em empresas e órgãos públicos, uso da 

internet para serviços bancários, compras online, entre outros. Rifkin37 , portanto, acentua ser 

inquestionável que uma nova geração de sofisticadas tecnologias de informação e comunicação está 

sendo introduzida aceleradamente nas mais diversas situações de trabalho. Máquinas inteligentes 

estão substituindo seres humanos em incontáveis tarefas, forçando milhões de trabalhadores de 

escritório e operários para as filas do. Para o autor, os líderes empresariais e os principais 

economistas afirmam que os números crescentes do desemprego representam “ajustes” de curto 

                                                        
35 PEREIRA, Josecleto Costa de Almeida. Globalização do trabalho: desafios e perspectivas. Curitiba: Juruá, 2004, p. 23. 

36  GORENDER, Jacob. Globalização, tecnologia e relações de trabalho. Estud. av., São Paulo, v. 11, n. 29, p. 311-361, Apr. 1997. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141997000100017&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em: 20 set. 2018. 

37 RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o contínuo crescimento do desemprego em todo o mundo. p. 3. 
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prazo às poderosas forças impulsionadas pelo mercado, que estão acelerando a economia global 

rumo à chamada Terceira Revolução Industrial. 

De acordo com Rifkin38, a automatização está substituindo os trabalhadores em todo o setor 

de logística. Segundo ele, a Amazon, que é uma empresa de logística e varejista virtual, utiliza 

veículos inteligentes dirigidos automaticamente, robôs e sistemas automatizados de 

armazenamento para eliminar a intervenção humana – muito menos eficiente - em cada etapa da 

cadeia de valor para chegar o mais próximo possível de quase zero com custos de pessoal. 

Rifkin39 também informa que a população de robôs continua aumentando em todo o mundo. 

Em 2011, as vendas de robôs cresceram 43% nos EUA, trazendo cada vez mais o setor manufatureiro 

para uma produção sem mão-de-obra, ou o que na indústria é conhecido como manufatura com a 

luz apagada. China, Índia, México e outros países emergentes estão percebendo rapidamente que 

nem os empregos humanos mais baratos no mundo são tão baratos, eficientes e produtivos quanto 

as informações, robótica e inteligência artificial que os substituem. 

Observa-se, com isso, a intensa força dos avanços tecnológicos propiciados pelos processos 

de globalização. Tecendo críticas sobre o assunto, Dowbor 40  aponta quem são os maiores 

beneficiados: 

As vantagens da globalização têm ido, até agora, numa direção só: às grandes potências, que dominam 

os processos de renovação tecnológica, e que estão criando, no quadro da Organização Mundial do 

Comércio, regras do jogo cada vez mais favoráveis a elas mesmas. Dentro das grandes potências, as 

vantagens têm ido às grandes empresas transnacionais, que pelas suas ramificações mundiais, e pelo 

controle que detêm sobre as transferências de tecnologia e os fluxos financeiros, circulam no espaço 

planetário. Este espaço de capital transnacional escapa dos mecanismos de controle nacional, e na 

ausência de governo mundial, faz literalmente o que quer, aprofundando de maneira acelerada o 

divórcio entre interesses econômicos privados e interesses sociais mais amplos e de longo prazo. 

Como além disto controlam os meios de comunicação de massa, diretamente pela propriedade das 

empresas, ou indiretamente através da publicidade (450 bilhões de dólares anualmente, influindo 

sobre a ampla maioria dos conteúdos da mídia), permitem-se difundir a sua simpática imagem de 

empresas com preocupações sociais, ambientais e humanitárias. 

O mesmo autor deixa claro que o avanço tecnológico é positivo, no entanto afirma ser 

necessária a renegociação do acesso ao trabalho, principalmente neste momento, em que as 

                                                        
38 RIFKIN, Jeremy. La sociedade de coste marginal cero: el internet de las cosas, el procumún colaborativo y el eclipse del capitalismo. 

Paídos: Barcelona, 2014, p. 160. 

39 RIFKIN, Jeremy. La sociedade de coste marginal cero: el internet de las cosas, el procumún colaborativo y el eclipse del capitalismo. 
p. 165. 

40 DOWBOR, Ladislau. O que acontece com o trabalho? p. 55-56. 
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grandes corporações, na realidade, só pensam em aproveitar em detrimento próprio as vantagens 

adquiridas com a globalização, o que faz gerar o caos econômico, social e político que ora se 

apresenta na sociedade global.41 

Nesse sentido, Dowbor42 apresenta como uma possibilidade ou “eixo de ação” a redução da 

jornada de trabalho e afirma que com as novas tecnologias e a produtividade mais elevada de 

trabalho isso pode ser feito. A questão do desemprego, segundo ele, reflete-se na perda de poder 

dos trabalhadores, já que o mundo empresarial, articulado com o poder político, depende cada vez 

menos da grande massa de trabalhadores, o que gera a precarização e exclusão da maioria. O autor 

sustenta que ao reduzir a jornada de trabalho poderia haver um equilíbrio do processo, havendo 

uma redistribuição significativa dos empregos. 

O que se verifica, portanto, é que as corporações transnacionais, movidas pela essência dos 

processos de globalização, principalmente a econômica, utilizam-se do avanço tecnológico para 

introduzir inovações nos seus processos produtivos, bem como nos administrativos, com o objetivo 

da redução de custos, principalmente. Esse modo de agir de tais empresas gera o desemprego 

estrutural (tecnológico), que, por sua vez, deterioriza as condições de vida da maioria da população. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A onda globalizante verificada há algumas décadas, enaltecida a sua vertente econômica, 

remove as barreiras à livre circulação do capital, que hoje se encontra em condições de definir 

estratégias globais para a sua acumulação.  

Os impactos políticos da globalização fazem crer que deve haver menos Estado, diante da 

necessidade deste ser flexível aos interesses econômicos, fazendo com que efeitos significativos na 

política dos Estados - na sua esfera institucional e no seu sistema jurídico - denotem a subordinação 

da política à economia. Também os impactos da globalização na esfera social são sentidos, ante 

desoladores problemas sociais como o considerável aumento da pobreza, aumento da 

marginalidade, da exclusão social e do alcance de níveis alarmantes de desemprego que afetam a 

todos os Estados, indistintamente.  

Nesta ordem, as corporações transnacionais são a materialização da globalização econômica, 

                                                        
41 DOWBOR, Ladislau. O que acontece com o trabalho? p. 57-58. 

42 DOWBOR, Ladislau. O que acontece com o trabalho? p. 59. 
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por serem responsáveis pela mobilidade do capital mundial e pela integração dos mercados 

financeiros que primam por lucros exorbitantes, os quais se apresentam, muitas das vezes, maiores 

do que o PIB de muitos Estados capitalistas. 

Como consequência adversa, algumas implicações negativas, oriundas da aplicação dos 

ideais das corporações transnacionais, são sentidos em vários pontos do planeta, com destaque 

para o desemprego estrutural. O emprego então passa a sofrer as consequências dos avanços 

tecnológicos propiciados pela globalização, ante a ausência de qualquer negociação que promova o 

acesso ao trabalho, fazendo com que os próprios Estados – condescendentes com o modo de ser 

das corporações transnacionais – sejam afetados negativamente, pois caberá somente a eles lidar 

com as consequências advindas da sua própria omissão.  
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O ESTUDO DAS COSMOVISÕES: UMA ANÁLISE INTRODUTÓRIA DAS COSMOVISÕES 

RELIGIOSAS E SUAS IMPLICAÇÕES NO MUNDO GLOBALIZADO 

 

Natammy Luana de Aguiar Bonissoni1 

 

INTRODUÇÃO 

A definição de cosmovisão voltou a chamar a atenção nas últimas décadas como um 

importante conceito para diferentes áreas do conhecimento, como a filosofia, antropologia, 

sociologia e, atualmente, tem sido muito debatida na teologia, especificamente a cristã 2 . No 

entanto, não há uma única definição do termo com que todos concordem. O que será desenvolvido, 

por meio do breve artigo, é a apreciação de apontamentos de algumas acepções, com a finalidade 

de demonstrar a existência de numerosas e divergentes cosmovisões, bem como as consequências 

que tais entendimentos têm gerado na formação do pensamento jurídico moderno. 

Tendo em vista o estudo da cosmovisão resultar do entrelaçamento de várias disciplinas e 

subdisciplinas, como a sociologia do conhecimento, a psicologia social, a hermenêutica filosófica, a 

epistemologia, a linguística, as antropologias cultural e filosófica, a teologia filosófica, entre outras3; 

a atenção que será despendida sobre o assunto objetivará a melhor compreensão do termo no 

sentido deste ser utilizado como o ponto inicial para a pesquisa na área da Ciência Jurídica mas que 

abrangerá outras áreas de conhecimento.  

É pertinente ressaltar que inúmeras abordagens e concepções não serão trazidas ao debate, 

tendo em vista diversos conhecimentos específicos serem necessários para a sua correta 

interpretação, os quais estão fora da seara de conhecimento da pesquisadora. Assim, intentar-se-á 

sintetizar os pontos específicos do assunto a fim de que sejam entendidas as questões elementares 

                                                        
1 Doutora e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Doutora em Ciência Jurídica pela Universidade de Perugia, 

Itália. Professora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica e do Curso de Direito da UNIVALI. Membro do 
Comitê Científico do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Contato: natammy@hotmail.com. 

2  Para Carl Henry, a Cosmovisão pode ser compreendida “as a theistic system exhibiting the rational coherence of the biblical 
revelation”, em razão de envolver nos assuntos abordados a narrativa da criação, queda e redenção; razão pela qual o autor 
justifica o crescimento considerável da compreensão do Cristianismo como uma Cosmovisão. NAUGLE, David K. Worldview: the 
history of a concept. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2002.Edição Kindle. Loc. 226. 

3  OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões críticas sobre Weltanschauung: uma análise do processo de formação e 
compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-referente. Disponível em: https://cpaj.mackenzie.br/fides-
reformata/fides13-n1/. Acesso em: 15 de outubro de 2018. 
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sobre a utilização da cosmovisão como um norteador que pode influenciar e moldar culturas, e, 

consequentemente, suas sociedades, a partir de visões de mundo específicas. 

Neste sentido, o presente artigo tem por finalidade realizar uma análise introdutória da 

temática da cosmovisão como figura imprescindível no contexto da discussão científica e acadêmica 

do atual mundo globalizado, uma vez que a facilidade do acesso às informações, os encontros e 

desencontros culturais e os choques civilizacionais constatam as diferentes formas de compreensão 

da realidade e que atingem a esfera jurídica por meio de conceituações dessemelhantes e até 

mesmo divergentes.  

Os resultados aqui apresentados representam o fruto do trabalho de tese de doutorado da 

autora. Outrossim, as traduções compartilhadas foram livremente realizadas pela autora.  

Portanto, o breve desenvolvimento sobre o assunto não visa esgotar todos os ensinamentos 

sobre o tema, mas apenas apresentar os apontamentos necessários para o desenvolvimento do 

trabalho científico, realizado através do entrelaçamento de diversas áreas do conhecimento. 

 

1. UMA ANÁLISE INTRODUTÓRIA DO ESTUDO DA COSMOVISÃO 

Em que pese não ser comum haver menção explícita à cosmovisão nos planos internacional 

e constitucional, é evidente a força religiosa e cultural existente por trás de todos grupos que se 

reúnem a fim de positivar normas a serem validadas em espaços internacionais e nacionais. Os 

documentos políticos são elaborados por um povo específico para um povo determinado. Padrões 

morais, valorativos, religiosos e culturais são levados em conta em tal procedimento, razão pela 

qual é indispensável ter o entendimento da existência das variadas formas de interpretação dos 

fatos e como tais compreensões individuais naturalmente influenciam os direitos e garantias 

tutelados, as liberdades resguardadas e, em geral, moldam a atuação do Estado. 

John Adams fez uma pertinente constatação ao afirmar que a Constituição dos Estados 

Unidos da América “was made only for a moral and religious people. It is wholly inadequate to the 

government of any other.”4, demonstrando que os valores constitucionais resguardados pela Carta 

Magna recém publicada só poderiam ser usufruídos por pessoas que, apesar da pluralidade já 

existente na América, comungassem de valores morais e religiosos semelhantes, que considerassem 

                                                        
4  NATIONAL ARCHIVES. From John Adams to Massachusetts Militia. 11 October 1798. Disponível: 

https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-3102 . Acesso em 15 out. 2018.  
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os ideais de liberdades e responsabilidades apresentados pelos pais fundadores.   

Durante séculos (e tranquilamente pode-se dizer milênios), desde o Estado Antigo até o 

surgimento do Estado Moderno os padrões morais valorativos fundamentados em pressupostos 

religiosos eram publicamente examinados, debatidos e até mesmo contestados. Todavia, após o 

considerado alumiar racionalista no Ocidente, que procurou demonstrar a confiança exclusiva na 

razão humana juntamente com a recusa em permitir que qualquer peso fosse dado à revelação 

divina5, as deduções teológicas foram deixadas de lado em favor de ideais que seriam imparciais ou 

irreligiosos, sobre os quais se moldariam os alicerces da sociedade. 

 A subjugação da religião à razão, caracterizou a prioridade da razão e da consciência sobre 

os pressupostos religiosos. Em outras palavras, o serviço positivo da religião apenas seria 

reconhecido desde que esta endossasse o que a razão tivesse a dizer.6 

Desta forma, os últimos séculos foram caracterizados pelo esquecimento da importância que 

os preceitos religiosos têm sobre os indivíduos, coletividades e sociedades e, consequentemente, 

sobre as normas que regulam seus territórios. Sucintamente, é o que tem ocorrido no Ocidente. Por 

outro lado, os cidadãos orientais, envolvidos pelas culturas islâmica, hindu, confuciana e todas as 

suas ramificações, além do tradicional cristianismo, compreendem que os valores e princípios 

balizadores de suas normas, foram, definitivamente, originados em suas convicções religiosas. 

Muitos podem não aderir às crenças norteadoras que moldaram suas histórias. Todavia, 

vários conseguem perceber que as origens de valores e princípios morais que consequentemente 

incentivam a ordem social, política e jurídica são provenientes de pressupostos religiosos históricos 

que durante séculos construíram e solidificaram suas culturas. 

É importante ressaltar que não é a finalidade deste trabalho elucidar as diferenciações entre 

direito e moral ou abordar as fronteiras do direito e suas correlações com preceitos éticos, 

filosóficos ou religiosos. Todavia, algumas constatações são necessárias de se trazer à baila, 

juntamente com a importância de verificar a existência de diferentes formas de interpretação da 

realidade pautadas em pressupostos religiosos que, nos últimos séculos, têm sido preteridas por 

conceitos sociológicos, antropológicos ou sociais sob a afirmação de que as definições sociais seriam 

                                                        
5 MC GRATH, Alister. Apologética cristã no século XXI: ciência e arte com integridade. Tradução de: Antivan Guimarães e Emirson 

Justino. São Paulo: Editora Vida, 2008. p. 259 

6 MC GRATH, Alister. Apologética cristã no século XXI: ciência e arte com integridade. Tradução de: Antivan Guimarães e Emirson 
Justino. São Paulo: Editora Vida, 2008. p. 264 
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essencialmente neutras e, portanto, livres de qualquer influência de fatores religiosos. 

Um exemplo clássico e interessante de ser citado acerca sobre a explícita influência de uma 

cosmovisão religiosa sobre um documento político é a Cairo Declaration on Human Rights, um 

documento produzido por organismos governamentais que tem como fonte normativa principal os 

preceitos defendidos pelo Islã. “Believing that fundamental rights and freedoms according to Islam 

are an integral part of the Islamic religion [...]”é uma das frases iniciais da referida carta que 

claramente embasa suas concepções de direito em conformidade à religião e, em seguida, afirma 

que “no one shall have the right as a matter of principle to abolish them either in whole or in part 

or to violate or ignore them in as much as they are binding divine commands”, ou seja, pelo fato dos 

direitos resguardados pela Declaração terem sido divinamente revelados, não podem de forma 

alguma serem negligenciados ou violados.  

A Declaração elaborada pelos países membros da Organization of the Islamic Conference, 

cujos países signatários, em quase sua totalidade, são de maioria islâmica, destaca em seu texto 

inicial os direitos humanos como parte integrante da religião muçulmana e deixa claro tanto a 

“subordinação a Alá, como a superioridade da Sharia7 como guia de todo o sistema de direitos. ”8 

Ou seja, os direitos e as liberdades ali expressos estão todos sujeitos à superioridade da Sharia.  

O que se percebe, diante do breve exposto, são as notáveis influências religiosas, que, 

geralmente, atuavam como condutoras de moralidade para a elaboração de documentos políticos 

com alcance de atuação sobre pessoas de diversas crenças, valores, princípios e religiões. Neste 

sentido, a partir desta linha raciocínio, é compreensível a necessidade da interdisciplinaridade entre 

diversas áreas do conhecimento para um aprendizado mais profundo acerca da produção do Direito. 

Assim sendo, se buscará esmiuçar, através dos subtópicos seguintes, as particularidades do 

estudo das cosmovisões a fim de verificar a relevante influência que as diferentes formas de 

interpretação da realidade, especialmente as religiosas, geram na área do Direito. 

                                                        
7 Para o arabista e diretor do departamento sobre Islã e Ocidente da Universidade de Leiden, a Sharia é “[...] um conjunto de regras 

para tudo o que possa acontecer na vida de uma pessoa, para tudo oque diga respeito a seu comportamento e a seu estilo de vida. 
Ela se preocupa igualmente com o comportamento adequado no banheiro, bem como no campo de batalha, no mercado o na 
mesquita.” BERGER, Maurits S. The Shari’a and legal pluralism: the example of Syria”, in: Baudouin Dupret; Maurits Berger; Laila 
al-Zwaini, Legal Pluralism in the Arab World, Arab and Islamic Law Series (Haia: Kluwer Law international, 1999), apud 
SCHIRRMACHER, Christine. Entenda o Islã: história, crenças, política, charia e visão sobre cristianismo. Tradução de A. G. Mendes. 
São Paulo: Vida Nova, 2017. 

8 CHAVES, Luana Hordones. Os documentos de direitos humanos do mundo muçulmano em perspectiva comparada. Mediações - 
Revista de Ciências Sociais. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/viewFile/20707/15773. 
Acesso em 15 out. 2018. 
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2. A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DAS COSMOVISÕES 

O conceito de cosmovisão apresenta diversas origens. Uma das mais conhecidas é a 

proveniente da Filosofia Ocidental. Traduzido da palavra alemã weltanschauung 9 , o termo foi 

mencionado primariamente por Immanuel Kant, em sua obra Crítica da Faculdade do Juízo. No 

idealismo alemão, o termo foi utilizado “para designar um conjunto de crenças que fundamentam 

e moldam todo pensamento e toda ação humana”.10  

Muito embora Kant tenha sido o primeiro a ter inserido a Cosmovisão em seu discurso 

filosófico, Wilhem Dilthey foi quem expôs amplamente a sua filosofia nos termos deste conceito. 

Para o filósofo alemão, o papel da cosmovisão é o de “apresentar o relacionamento da mente 

humana com o enigma do mundo e da vida”. Apesar de haver certas características compartilháveis 

por todas as cosmovisões, como “a certeza da morte, a crueldade do processo natural, uma 

transitoriedade em geral”, são as inescapáveis realidades vividas por todos, os enigmas da vida, que 

uma cosmovisão soluciona. De forma resumida, Dilthey, adepto da metafísica pós-kantiana, 

compreende que aquilo que é percebido por um indivíduo depende primariamente da mente de 

quem o percebe.11  

Enquanto Nietzsche discernia a cosmovisão como um produto de seu tempo, lugar e cultura, 

Wittgenstein rejeitava a validade de qualquer cosmovisão, em razão desta aspirar o impossível: a 

compreensão intelectual da realidade como ela efetivamente é. Foucoult, por sua vez, comparou a 

cosmovisão à episteme 12 . David Naugle define muito bem – em termos foucaultianos – a 

conceituação do filósofo francês sobre o tema: “[...] worldviews are merely the linguistic 

constructions of a power elite”.13 

Martin Heidegger, na perspectiva de David Naugle percebeu que a aplicação do termo 

weltanschauung  em referência ao mundus sensibilis aplicado por Kant, compreendia a “world-

                                                        
9 Segundo Fabiano de Almeida Oliveira, “Weltanschauung é um substantivo feminino composto de duas palavras alemãs: Welt – 

mundo, e Anschauung – concepção, percepção, intuição. Weltanschauungen é sua forma plural. As diversas traduções do conceito 
são cosmovisão, biocosmovisão, concepção de mundo, mundividência, visão de mundo e percepção de mundo, dentre outras 
possíveis em português, e as já bem conhecidas worldview e life-worldview, em inglês.” OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões 
críticas sobre Weltanschauung: uma análise do processo de formação e compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-
referente. Disponível em: https://cpaj.mackenzie.br/fides-reformata/fides13-n1/. Acesso em: 15 de outubro de 2018. 

10 SIRE, James. Dando nome ao elefante: cosmovisão como um conceito. Edição Kindle. Loc. 410. 

11 SIRE, James. Dando nome ao elefante: cosmovisão como um conceito. Edição Kindle. Loc. 461. 

12  Episteme pode ser caracterizada como “um conjunto inescapável de regras e regulamentos, um modo de raciocinar, um padrão 
de pensamento, um corpo de leis que geram e governam todos os padrões do conhecimento”. SIRE, James. Dando nome ao 
elefante: cosmovisão como um conceito. Edição Kindle. Loc. 578 

13 NAUGLE, David K. Worldview: the History of a Concept. Edição Kindle. Michigan: 2002, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. loc. 2466. 
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intuition in the sense of contemplation of the world given to the senses”.14  A revolução copernicana 

de Kant, na filosofia, com a sua ênfase em “knowing and willing self” como o centro moral e 

cognitivo do universo, abriu espaço para que a noção de cosmovisão pudesse se desenvolver.  

Posteriormente o termo foi adotado pelos sucessores de Kant e logo se tornou bem aceito no 

mundo intelectual germânico e europeu.15  

De uma perspectiva histórica, não é tão difícil perceber os padrões culturais permanentes de 

um povo, ou sua weltanschauung . Um exemplo disso é o domínio da cultura greco-romana sobre o 

Ocidente, mais moldado pela filosofia grega do que a hindu e transformado pelos conceitos de lei e 

ordem social dos romanos, em vez das apreciações de Confúcio. Todavia, o desenvolvimento destes 

padrões culturais, sua evolução, propagação e extinção são questionamentos regulares analisados 

sob o prisma da cosmovisão.16 

Ao passo em que os antropólogos estudam diferentes culturas, descobrem que, inseridos 

nos fundamentos do discurso e dos comportamentos culturais, estão as crenças e os valores que 

sustentam o que é dito e feito. Tais descobertas deixam cada vez mais nítida a constatação “que as 

pessoas não vivem no mesmo mundo com diferentes rótulos colados a ele, mas em mundos 

conceituais radicalmente diferentes”.17 

Muito embora as culturas compartilhem similitudes, cada uma é singular em aspectos 

fundamentais, ressaltou Morris Opler18. Da mesma forma, cada indivíduo é único em aspectos 

essenciais de sua existência e forma de pensar e, de acordo com os pressupostos consolidados 

dentro de si, cada pessoa cria um mapa mental ou uma lente intelectual pelo qual interpreta a 

sociedade e os acontecimentos.19  

Sendo a weltanschauung considerada uma perspectiva do mundo e das coisas, uma forma 

de observar o cosmos de um determinado ponto de vista individual20, é inconcebível, do ponto de 

                                                        
14 NAUGLE, David K. Worldview: the History of a Concept. Edição Kindle. Michigan: 2002, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. loc. 885 

15 NAUGLE, David K. Worldview: the History of a Concept. Edição Kindle. Michigan: 2002, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. loc. 885-
892 

16 HIEBERT; Paul G. Transformando Cosmovisões: uma análise antropológica de como as pessoas mudam. Tradução de Carlos E. S. 
Lopes. São Paulo: Vida Nova, 2016. p. 18. 

17 HIEBERT; Paul G. Transformando Cosmovisões: uma análise antropológica de como as pessoas mudam. p. 19. 

18 HIEBERT; Paul G. Transformando Cosmovisões: uma análise antropológica de como as pessoas mudam. p. 25. 

19  NASCIMENTO, Valmir.  O cristão e a universidade: um guia para a defesa e o anúncio da cosmovisão cristã no ambiente 
universitário. Rio de Janeiro: CPAD, 2016. p. 32 

20 WOLTERS, Albert apud Paul Hiebert. HIEBERT; Paul G. Transformando Cosmovisões: uma análise antropológica de como as pessoas 
mudam. Tradução de: Carlos E. S. Lopes. São Paulo: Vida Nova, 2016. p. 17.  
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vista filosófico, abster-se das cosmovisões para o acesso da realidade. Deste modo, a pesquisa em 

questão não está sendo produzida sob a perspectiva da tábula rasa, defendida por alguns empiristas 

clássicos, como John Locke. Todavia, o trabalho compreende a existência de uma cosmovisão, uma 

orientação fundamental do coração sustentada por cada indivíduo acerca da “constituição básica 

da realidade e que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos.”21 

Esta orientação fundamental do coração pode transitar do nível subjetivo-individual 

(weltanschauung no sentido privado - individual) para o objetivo-social (weltanschauung no sentido 

comunitário - coletivo). Esta passagem ocorre por meio de um processo de trocas e 

compartilhamentos de experiências que abrangem desde a educação proveniente dos pais, a 

formação passada pelos estabelecimentos de ensino, as informações oriundas da indústria cultural 

até os compromissos compartilhados informalmente com outras pessoas durante a vida.22  Da 

mesma forma que existem as cosmovisões individuais, é natural que os indivíduos adeptos de 

cosmovisões específicas se aproximem e, coletivamente, manifestem e pratiquem suas concepções 

individuais. 

O agrupamento natural de pessoas que se identificam por meio de suas cosmovisões em 

comum, de maneira generalizada era facilmente percebido nos tempos remotos, em que as regiões 

eram caracterizadas por suas culturas e tradições23 próprias peculiares. Todavia, com o advento da 

globalização e a facilitação dos movimentos migratórios, a pluralidade de cosmovisões tornou-se 

indubitavelmente perceptível e, entre si, também começaram a ser ressaltadas as suas diferenças 

que, até então, não eram tão perceptíveis pela falta de contato. 

É importante levar em consideração que muito embora o termo cosmovisão tenha nascido 

no meio da filosofia e se desenvolvido em outros ramos da ciência, todos os indivíduos têm uma 

cosmovisão. Não é necessário ser um filósofo, teólogo, sociólogo ou antropólogo para operar 

através de um framework, nas palavras de James W. Sire.24 Na verdade, de acordo com o autor, “é 

                                                        
21 SIRE, James. Dando nome ao elefante: cosmovisão como um conceito. Edição Kindle. Loc. 2589. 

22  OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões críticas sobre Weltanschauung: uma análise do processo de formação e 
compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-referente. Disponível em: https://cpaj.mackenzie.br/fides-
reformata/fides13-n1/. Acesso em: 15 de outubro de 2018. 

23 A tradição pode ser compreendida como a escolha originária que prioriza um conjunto de valores herdados dos antepassados e 
que serve de base para o desenvolvimento da cultura, de modo que não há dinâmica cultural sem uma base arraigada nos valores 
fundamentais da assim chamada tradição. Marcus Paulo Rycembel Boeira, ao desenvolver a ideia de Carl Friedrich sobre  a gênese 
do termo, destaca que esta escolha é realizada pela “autoridade” da religião em uma deterinada civilização. BOEIRA, Marcus Paulo 
Rycembel. Tradição e multiculturalismo: o papel civilizatório do Estado Constitucional no intercâmbio cultural. Revista Jurídica da 
Faculdade de Direito. v. 1. n. 12. Curitiba: Dom Bosco, 2015. 

24 SIRE, James W. The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog. p.19.  
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apenas a pressuposição de uma cosmovisão – seja básica ou simples – que nos permite a pensar 

num todo”.   

 

3. A COSMOVISÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS: O DISCURSO RELIGIOSO, O LEGADO CULTURAL E 

O UNIVERSO JURÍDICO 

A partir da breve análise conceitual da cosmovisão, é possível perceber que a forma pela qual 

o indivíduo interpreta a realidade, gera consequências naturais com relação às suas escolhas 

religiosas, preferências culturais e adaptação às normas.  

De acordo com a perspectiva sociológica de Peter Berger, a estrutura psíquica, aliada às 

vivências religiosamente interpretadas durante o período formativo dos primeiros anos de vida, 

configura o principal e mais duradouro modelo de mundo do indivíduo, o fundamento sobre o qual 

as demais vivências posteriores serão edificadas. “Sobre esta base mais elementar e duradoura, ao 

longo da vida se acomodarão outras percepções de mundo processadas a partir de intercursos 

sociais mais variados”, transformando ou substituindo percepções mais básicas que poderão 

assumir um papel de crenças e pressupostos determinantes na hierarquia de valores e certezas do 

indivíduo.25 

A partir da introdução apresentada anteriormente, é imperioso adentrar no mérito das 

visões de mundo fundamentadas em preceitos religiosos. Para David Koyzis26, a cosmovisão “é uma 

visão pré-teórica, arraigada num compromisso religioso básico, em interação com a experiência 

ordinária da vida”.  

As principais exemplificações de cosmovisões estão relacionadas à busca do ser humano pelo 

divino.  Sua forma de se relacionar com aquilo que pode ser caracterizado como o que há de mais 

sagrado, molda e orienta suas percepções da realidade e, consequentemente, direcionam as 

ideologias e preferências políticas, alcançando, naturalmente, o universo jurídico.  

É importante destacar que o fato de um indivíduo buscar se abster da vida religiosa não 

significa que ele seja neutro ou imparcial. Pelo contrário, “humans seek, not a world that transcends 

                                                        
25  OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões críticas sobre Weltanschauung: uma análise do processo de formação e 

compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-referente. Disponível em: https://cpaj.mackenzie.br/fides-
reformata/fides13-n1/. Acesso em: 15 de outubro de 2018. 

26 KOYZIS, David T. Visões e Ilusões Políticas: uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Tradução de: Lucas G. Freire. 
São Paulo: Vida Nova, 2014. p. 9. 
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limits, but a self that transcends (or transcendentalizes) the world”, segundo Paul C. Maxwell27. 

Nessa linha de raciocínio, o homem sempre buscará formas de elevá-lo ou transcedentalizá-lo em 

detrimento das outras criações. Posto isto, é natural que o homem busque um relacionamento com 

o divino (religiões tradicionais), que ele coloque a sua razão e a ciência apenas sob as críticas do 

método científico (filosofia humanista secular) ou ofereça culto a algo que possa ser caracterizado 

como divino (a exemplo do culto ao Estado, induzido pelos ideais totalitários).28  

O homem, sem o fundamento religioso, corre o risco de buscar a satisfação de seus 

profundos desejos na pessoa do Estado29, buscando em algo temporal aquilo que só poderá ser 

suprido pelo sobrenatural. Essa é, para Francisco Razzo 30 , a origem dos regimes autoritários, 

centralizada nas pessoas e nas suas expectativas em depositar no sistema político uma esperança 

exagerada. Nesse processo, segundo o autor, “a política deixa de ser entendida como mediação e 

passa a ser assumida como uma questão de fé, como fim último de todas as expectativas 

humanas.”31 

Isso significa que, independentemente da forma pela qual o indivíduo irá optar por suprir os 

seus anseios mais profundos, seja através das religiões tradicionais, do humanismo secular ou por 

meio da divinização do Estado32, entre outras, sua escolha estará consequentemente ligada à sua 

cosmovisão, a forma pela qual ele desenvolverá a sua interpretação da realidade. 

Apoiado no prelúdio ora exposto, acerca das complexidades e desafios contidos na 

                                                        
27 MAXWELL, Paul C. Human Self-Transcendence: Posthuman, Postmodern or Postsecular? Journal of Interdisciplinary Studies. Vol 

XXVI. N. ½. 2014 

28 Para Hannah Arendt, a crise da autoridade do mundo moderno “é política em sua origem e natureza. O ascenso de movimentos 
políticos com o intento de substituir o sistema partidário, e o desenvolvimento de uma nova forma totalitária de governo, tiveram 
lugar contra o pano de fundo de uma quebra mais ou menos geral e mais ou menos dramática de todas as autoridades 
tradicionais. Em parte alguma essa quebra foi resultado direto dos próprios regimes ou movimentos; antes, era como se o 
totalitarismo, tanto na forma de movimentos como de regimes, fosse o mais apto a tirar proveito de uma atmosfera política e 
social geral em que o sistema de partidos perdera seu prestígio e a autoridade do governo não mais era reconhecida”. (grifo nosso). 
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Tradução de: Mauro W. Barbosa. ed. 8. São Paulo: Perspectiva, 2016. (Edição Kindle) 
loc. 1853/1861 of 5946. 

29 Para o autor, a concepção da política como esperança pode ser considerada o resultado do esvaziamento da experiência religiosa 
em uma “era secular” e que consiste no produto fundamental de uma forma específica de imaginação com função prática: a 
imaginação totalitária. RAZZO, Francisco. A imaginação totalitária: os perigos da política como esperança. Rio de Janeiro: Record, 
2016. (Edição Kindle) loc. 158 

30  RAZZO, Francisco. A imaginação totalitária: os perigos da política como esperança. Rio de Janeiro: Record, 2016. (Edição Kindle) 
loc. 158 

31 RAZZO, Francisco.  “A imaginação totalitária” investiga os laços entre política, religião e esperança. Entrevista concedida a Luciano 
Trigo. Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/blog/maquina-de-escrever/post/imaginacao-totalitaria-investiga-os-lacos-
entre-politica-religiao-e-esperanca.html . Acesso em 15 out. 2018. 

32 Percebido inicialmente através do culto ao imperador, atualmente há inúmeras forma de, o Estado, assumir o posto de divindade 
e ser caracterizado como aquele que satisfará todos os anseios e insatisatisfações do ser humano. É importante ressaltar que estas 
consideraçãoes são necessárias haja vista ser comum o errôneo entendimento de que a esperança última, geralmente depositada 
em alguma divindadade, está restrita apenas à religiões tradicionais.  
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weltanschauung , é indispensável tratar as influências que as cosmovisões e suas fundamentações 

religiosas geram no indivíduo a partir das perspectivas de leitura da realidade.  

Com o advento da globalização, o processo de compartilhamento de percepções entre 

grupos sociais distintos tem se tornado mais comum, reduzindo o vácuo entre as diversas 

cosmovisões regionais e viabilizando o compartilhamento cada vez mais acentuado de percepções 

de mundo. 33  Os benefícios que acompanharam a velocidade de informação e comunicação, 

também possibilitaram a consciência da existência de diversas formas de pensar, interpretar e 

compreender a realidade. 

Intrinsicamente relacionada à religião, a cultura 34 , reconhecida como o conjunto de 

costumes e crenças de um povo em um determinado tempo específico, é moldada de acordo com 

a interpretação individual e coletiva da realidade humana. Enquanto uma tradição indígena permite 

aos pais o assassinato de seus filhos que nasçam com qualquer tipo de deficiência, e o Estado os 

defende em nome da preservação da identidade cultural, outros pais permanecem em filas de 

espera na expectativa de conseguir a adoção de uma criança para passar a considerá-la como sua. 

O interessante é que isso pode ocorrer em um mesmo território, a exemplo do Brasil. Por um lado, 

crenças tradicionais permitem a execução de crianças, por outro, aqueles que não podem gerá-las, 

consideram os filhos de outros tão valorosos e lutam para que eles passem a ser considerados como 

seus. 

A posse de um kirpan35 , deve ser concedida a todo sikh que passar pela cerimônia de 

iniciação do Amrit Sanskar, como símbolo de sua incorporação ao exército da virtude.36 Os rituais 

canibais, ainda realizados em uma tribo na Papua-Nova Guiné, continuam acontecendo em razão 

da não interação com o “homem branco”, enquanto que o sacrifício animal ainda realizado por 

judeus, mulçumanos, hindus e candomblecistas, pode parecer loucura para um grupo de defensores 

de animais, é, ao mesmo tempo, totalmente aceitável para alguns religiosos. 

O que os exemplos mostram? É evidente que as crenças religiosas, sejam elas quais forem, 

                                                        
33  OLIVEIRA, Fabiano de Almeida. Reflexões críticas sobre Weltanschauung: uma análise do processo de formação e 

compartilhamento de cosmovisões numa perspectiva teo-referente. http://g1.globo.com/pop-arte/blog/maquina-de-
escrever/post/imaginacao-totalitaria-investiga-os-lacos-entre-politica-religiao-e-esperanca.html. 

34 Em primeira análisem, a cultura pode ser considerada como “o produzir-se de um povo, de que a civilização é o produto, o resultado 
de sua realização criadora”. DOS SANTOS, Mário Ferreira. Dicionário de Filosofia e Ciências culturais. 1ª ed. São Paulo: Matese, 
1963. P. 393.  

35  Faca curva de gume convexo e símbolo da religião Sikh. 

36  COSTA, Antonio Luiz M. C. Armas Brancas: Lanças, Espadas, Maças e Flechas - Como Lutar Sem Pólvora da Pré-história ao Século 
XXI. São Paulo: Draco, 2015.   
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geram efeitos culturais e consequências - muitas vezes - jurídicas. É normal encontrar adolescentes 

no Paquistão ou na Índia portando consigo uma arma branca, já, no Brasil, tal fato poderia ser 

considerado uma infração penal. A tribo que realiza rituais canibais na Oceania, defende sua cultura 

perante as tentativas de interferência cultural, o que é natural, ao se deparar com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. O sacrifício de animais, que é habitual em países com raízes no 

hinduísmo, a exemplo da Índia, encontra inúmeras críticas em alguns Estados brasileiros, que 

tipificam este tipo de conduta como maus tratos.  

O discurso religioso, o legado cultural e o pensamento jurídico estão intrinsicamente 

conectados e é importante que os operadores do direito estejam abertos às diferentes percepções 

principiológicas e axiológicas que fundamentam e fornecem o backgroud para a construção jurídico-

política dos textos nacionais e internacionais. 

 

4. UM MUNDO DE DIFERENÇAS: AS DISTINTAS COSMOVISÕES 

Sobre a importância de se perceber as distintas formas de conceber o homem e o mundo, 

Thomas Sowell37 afirma que tal compreensão não leva apenas a conclusões diferentes, “mas a 

conclusões extremamente divergentes, em geral, diametralmente opostas, relativas a questões que 

vão da justiça à guerra.” Para o autor, não basta tratar simplesmente como diferenças de visões, 

mas como conflitos de visões.  

Identificar as diferentes cosmovisões existentes é essencial ao trabalhar com categorias 

como cultura e religião. Ter a consciência da existência de outras formas de pensar, compreender a 

realidade e desenvolver ideias é necessário para assimilar e genuinamente conseguir se comunicar 

com outros indivíduos e grupos na presente sociedade pluralista.38  

Para David Naugle39, “the presence of a multitude of alternative worldviews is a defining 

characteristic of contemporary culture. Ours is, indeed, a multicultural, pluralistic age”. A 

consciência com relação à existência de distintas cosmovisões e as dificuldades de se abordar cada 

uma delas impede o presente artigo de tentar esmiúça-las. Como bem salientou André Venâncio 

                                                        
37 SOWELL,Thomas. Conflito de visões: origens ideológicas das lutas políticas. Tradução de Margarita Maria Garcia Lamelo. São Paulo: 

É Realizações, 2012. p. 48 

38 SIRE, James W. The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog. p. 17 

39 NAUGLE, David K. Worldview: the history of a concept. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 2002.Edição Kindle. Loc. 
93. 
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Braga40, “penetrar seriamente na cosmovisão de outra pessoa, em especial em ambiente cultural 

estranho, é um procedimento difícil, penoso, demorado e doloroso, de modo que não podemos 

esperar um sucesso rápido e fácil”.  

Vishal Mangalwadi41  compartilha a experiência que ele e sua esposa passaram quando 

moradores de uma pequena vila no interior da Índia. Ciente de que uma bebê estava desnutrida, a 

Sra. Mangalwadi ofereceu à família ajuda financeira e médica para que a criança pudesse se 

recuperar o mais breve possível. Todavia, após estranhos impedimentos que eram colocados pelos 

próprios pais à recuperação da criança, o casal compreendeu que não estava havendo simplesmente 

um conflito de princípios éticos, mas um confronto de cosmovisões. 

O fatalismo tradicional hinduísta fazia com que os pais de Sheela acreditassem que não 

seriam capazes de mudar a sua própria história – que poderiam transcender o destino e o carma, a 

natureza e a cultura. Desta forma, os pais deixaram a filha morrer porque a enxergavam como um 

fardo, tendo em vista a compreensão que tinham a respeito da difícil vida que ela levaria como uma 

“garota indesejada”, levando em consideração a casta em que pertenciam. É relevante ressaltar que 

toda a comunidade consentiu com a morte de Sheela. 

Familiarizado com a cultura hindu, Mangalwadi42 descreve a visão de um dos grandes nomes 

do hinduísmo moderno, Ramakrishna Paramhansa. De acordo com o relato do escritor indiano: 

Em uma das suas visões místicas, Ramakrishna viu sua deusa-mãe, Kali, levantar-se das águas escuras 

de um rio. Enquanto ele observava, ela deu à luz bem diante dos seus olhos e então devorou o neném 

recém-nascido. Nas mãos dela, o bebê parecia ser de carne e sangue normais, mas, em sua boca, 

parecia estar vazio. [...] Ainda que Ramakrishna fosse hinduísta, ele adotou um conceito budista, 

porque o ensino budista de anatman (não ser) tem a mesma implicação prática das doutrinas 

hinduístas da reencarnação e de Brahma (ser universal). Essas doutrinas implicam que a 

individualidade é uma ilusão e que a salvação exige a dissolução da consciência do indivíduo na 

consciência universal ou Deus. 

Diante deste relato e da verificação de um aspecto da cultura hindu, é possível começar a 

compreender a razão de existir diversas formas de entendimento acerca da valorização do indivíduo 

nas mais diversas cosmovisões. Se por um lado o deus de um povo considera o homem de forma 

                                                        
40  BRAGA, André Venâncio. Cristãos, muçulmanos e secularistas: uma resenha crítica de Herege. Disponível em: 

http://www.teologiabrasileira.com.br/teologiadet.asp?codigo=540. Acesso em: 08 mar. 2017. 

41 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. Tradução de Carlos Caldas. 
São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 84-90. 

42 MANGALWADI, Vishal. O livro que fez o seu mundo: como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental. Tradução de Carlos Caldas. 
São Paulo: Editora Vida, 2012. p. 89. 
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objetiva e absoluta com valor intrínseco, por outro, a própria divindade pode assassinar seu filho 

em razão da fé na reencarnação ter trivializado a morte e a vida. 

É possível concluir que pressupostos religiosos dessemelhantes, balizadores de uma 

cosmovisão cultural, irão, consequentemente, gerar divergentes percepções sobre inúmeros 

assuntos, inclusive a respeito de temas que para um lado do mundo podem ser tão caros, enquanto 

que para o outro, parecem ser insignificantes, como o exemplo da vida de Sheela. Diante do breve 

exposto, Mangalwadi aponta uma questão: como a concepção do ser humano desenvolvida no 

Ocidente se tornou tão diferente das demais? 

Há diversos indianos que, em razão do secularismo, discordam do fatalismo religioso que 

anula as possibilidades de escolha do indivíduo. Para eles, isso é senso comum. Entretanto, da 

mesma forma que o infanticídio era prática comum nas antigas Roma e Grécia, e atualmente em 

algumas partes do Brasil, é manifesto que tal senso comum pode ser variável de acordo com a 

cultura.  

Semelhante à história de Sheela, há diversas outras que são desconhecidas que, em razão de 

compreensões religiosas que negam direitos e garantias que são universalmente tutelados43, violam 

diariamente a liberdade individual de muitos que infelizmente não são cônscios acerca de sua 

dignidade e valor. 

Leo Strauss, ao defender a existência de normas universais, entendeu que “o 

reconhecimento de princípios universais tende assim a impedir que os homens se identifiquem com 

a ordem social que o destino lhes reservou ou que a aceitem integralmente.”44  A partir deste 

entendimento, é possível verificar que a compreensão de que existem normas válidas a todos os 

indivíduos, independente do tempo, espaço e cultura, poderia dificultar a aceitação do fatalismo 

tradicional religioso e até mesmo possibilitar outras opções de escolha que favoreçam a dignidade 

da pessoa humana como princípio fundamental.  

Jacques Maritain45 constatou em seu clássico “O Homem e o Estado”, a tentativa do mundo 

                                                        
43  Os direitos humanos que são reconhecidos no Ocidente e positivados constitucionalmente como direitos fundamentais em 

diversas nações apresentam concepções que não são aceitas em inúmeros países. As principais justificativas da negação destes 
direitos dá-se em decorrência das matrizes culturais, fundamentadas em pressuspostos religiosos antagônicos à compreensão de 
direitos desenvolvida no Ocidente e difundida pela cosmovisão cristã. 

44 STRAUSS, Leo. Direito Natural e História. Tradução de Bruno Costa Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 17 

45 MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado. Tradução de Alceu de Amoroso Lima. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1956. p. 128. 
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moderno basear a vida da civilização46 e da comunidade terrena em fundamentos exclusivos da 

razão. No entanto,  

a razão pura se revelou mais incapaz do que a fé de assegurar a unidade espiritual da humanidade, e 

o sonho de um credo científico que viesse a unir os homens na paz e em convicções comuns sobre os 

objetivos e princípios fundamentais da vida e da sociedade humana desvaneceu-se em nossas 

catástrofes contemporâneas. 

Para o filósofo francês, uma democracia renovada não deve ignorar a religião, constituinte 

essencial da cultura humana, a exemplo do que fez a sociedade burguesa do século XIX. Entretanto, 

o que tem ocorrido desde então, é a retirada da discussão religiosa dos meios acadêmicos em favor 

da neutralidade científica que, no posto da religião, passou a estudar conceitos filosóficos e 

sociológicos, com consequências políticas, econômicas e legislativas, como se tais concepções 

prescindissem de cosmovisões. Para Abraham Kuyper47, o iluminismo foi responsável por disfarçar 

o olhar ‘científico’ e ‘racional’ sobre a sociedade e a natureza apresentando uma aparência de 

neutralidade religiosa. 

Com o avanço do desconstrucionismo após a Segunda Guerra Mundial, proposto 

originariamente por Jacques Derrida, constata-se que a realidade e o conhecimento objetivo deram 

lugar a subjetivismos, relativismos e incertezas que, atualmente, permeiam as mais diversas áreas 

da sociedade. O interessante é que na mesma época estava sendo proposta uma declaração de 

direitos objetivos com aspirações universais.  

Como consequência, os últimos séculos foram marcados pelo crescente desinteresse pelo 

estudo das religiões, principalmente as monoteístas que, por anos, têm defendido valores, verdades 

e conceitos absolutos. Entretanto, Todavia, apesar de diversas nações terem se manifestado 

beligerantes à religião através de suas leis e decisões judiciais, percebe-se que os embates 

envolvendo os fenômenos religiosos e culturais não diminuíram. Ao contrário, continuam 

aumentando. 

Muitos acontecimentos atuais têm envolvido escolhas, manifestações e até mesmo crimes 

                                                        
46 Para o propósito dessa investigação, a civilização representa o resultado da junção entre tradição e cultura, ou seja, a soma entre 

os valores e a dinâmica histórica. Em suma, a autoridade (religiosa) elege alguns valores fundamentais que servirão de base para 
uma tradição. Por sua vez, essa tradição servirá de base para a cultura, que passa a indicar desenvolvimento e depuração de tais 
valores na existência humana histórica e concreta. A somatória desses elementos pode ser denominada de civilização. BOEIRA, 
Marcus Paulo Rycembel. Tradição e multiculturalismo: o papel civilizatório do Estado Constitucional no intercâmbio cultural. 
Revista Jurídica da Faculdade de Direito. v. 1. n. 12. Curitiba: Dom Bosco, 2015. 

47 DOOYEWEERD, Herman. Estado e Soberania: ensaios sobre cristianismo e política. Tradução de Leonardo Ramos, Lucas G. Freire 
e Guilherme de Carvalhop. São Paulo: Vida Nova, 2014. p. 19 
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fundamentados em preceitos religiosos, cujas soluções que tem sido propostas têm relativizado 

direitos que até então eram absolutos, e desconstruído valores e ideais que até então eram 

legalmente defendidos. 

Tais eventos têm demonstrado um fator interessante e importante de ser levado em 

consideração: a relevância da análise das distintas cosmovisões religiosas na formação do 

pensamento jurídico-político no mundo globalizado, a fim de buscar apresentar as respostas 

jurídicas ou legislativas adequadas para fenômenos que podem ser, incialmente, religiosos e 

culturais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a formação das primeiras civilizações, é consabido que os padrões morais e valorativos 

que dirigem as sociedades sempre estiveram ligados ao relacionamento que os líderes 

desenvolviam com suas divindades. Desta forma, as diferentes cosmovisões religiosas 

desenvolvidas ao longo dos séculos geraram distintas formas de interpretação da realidade que, 

naturalmente, moldaram as variadas compreensões sobre o homem, acerca da liberdade e a 

respeito da sua postura diante do Estado e das leis. 

Entretanto, em razão do processo de secularização e a valorização da razão em detrimento 

do transcendente, a influência que os pressupostos religiosos exerciam sobre a vida dos indivíduos 

foi sendo preterida, com o passar do tempo, na cultura ocidental. A partir desta perspectiva, o breve 

artigo visou resgatar a importância que o fenômeno religioso tem na construção da história e que 

ainda deve ter durante a análise dos diversos complexos dilemas da atualidade. 

Apesar de Estado e Religião são serem duas categorias que, quando descritas juntas, são bem 

recebidas, é perceptível a influência da Religião sobre a construção das Famílias, Sociedades e 

Estados; e uma simples análise sobre as principais divergências culturais, políticas e jurídicas dos 

dias atuais constata a estreita ligação entre o discurso religioso e o pensamento político-jurídico.  

Neste sentido, a natural busca do ser humano pelo transcendente, por respostas que 

perpassem à imanência; encontra plausibilidade na incontestável influência que as religiões 

promovem sobre os indivíduos, sua moral, suas culturas e sociedades.  

Assim sendo, verifica-se como necessária e relevante a abertura do universo jurídico para a 

análise das cosmovisões religiosas e suas recorrentes influências axiológicas nos documentos 
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políticos e legislativos tanto como nacionais e internacionais, a fim de se contribuir com as inúmeras 

tentativas de se apresentar respostas aos inúmeros impasses jurídicos da sociedade. 
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A SOBERANIA E A LIBERDADE RELIGIOSA NO TRATADO BRASIL-SANTA SÉ  

 

Marcelo Sampaio Soares de Azevedo1 

 

INTRODUÇÃO  

Quando aborda as formas específicas de mútua cooperação entre a Igreja e o Estado, o 

filósofo francês Jacques Maritain principia por distinguir a pessoa da Igreja de seu pessoal afirmando 

que nem um nem outro devem gozar de privilégios em face do princípio da igualdade, sob pena de 

comprometer sua própria missão espiritual. Lembra, ainda, que nas modernas sociedades 

democráticas este princípio fundamental aplica-se não a entidades abstratas como a verdade ou o 

erro, mas a sujeitos de direito que são pessoas humanas consideradas de forma individual ou 

coletivamente. A consequência disso transparece na aplicação do aludido princípio a cidadãos que 

são membros do corpo político, mas que professam distintos credos. Isto vale para todas as 

confissões religiosas com um mínimo de repercussão social e institucionalidade, inclusive para os 

católicos, lembra Maritain, pois a Igreja penetra no corpo político através de cidadãos que são seus 

membros, e sob a perspectiva destes cidadãos que compõem o corpo político é que o Estado fixará 

a sua posição, tendo sempre em conta o bem comum temporal. No que tange mais diretamente à 

Igreja como tal, tomada na sua essência, diz ele que deve o Estado atentar  

que a própria Igreja não participa da sociedade política, mas está acima dela. E nessas condições 

reconheceria a personalidade jurídica da Igreja, tanto quanto a sua autoridade espiritual no governo 

dos seus membros dentro dos limites de sua jurisdição espiritual, e com ela se entenderia como uma 

sociedade perfeita e perfeitamente independente, com a qual a sociedade política estabeleceria 

convênios e com cuja autoridade suprema manteria relações diplomáticas. 2 

O Estado brasileiro, assim como muitos outros, reconhece a personalidade da Igreja e sua 

autoridade na esfera espiritual, com ela se entende como uma sociedade perfeitamente 

independente e soberana, e mantém relações inclusive de caráter diplomático com a Santa Sé, 

suprema autoridade da Igreja. O tema que se pretende desenvolver neste estudo é a positivação 

                                                        
1 Mestre e Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor Titular de Introdução ao Estudo do Direito 

e História do Direito na Faculdade de Direito de Sorocaba. Vice-presidente acadêmico do IBDR - Instituto Brasileiro de Direito e 
Religião. Presidente da União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Sorocaba/SP. Advogado. E-mail: 
marcelo.azevedo@fadi.com.br 

2 MARITAIN, Jacques. O Homem e o Estado. Rio de Janeiro: AGIR, 1966, p. 173. 
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das relações entre o Estado e as confissões religiosas, mais especificamente a Igreja Católica, e como 

esta relação é abordada designadamente no recente Tratado Brasil-Santa Sé, no preâmbulo do qual 

está consignado que Estado e Igreja são soberanos de ordens distintas, dotados de autonomia e 

independência, e colaboram tendo em vista o bem comum da comunidade. Com isso se pretende 

uma verificação acerca dos princípios que regem as relações entre a Igreja e o Estado, mais 

especificamente os que tratam da liberdade da Igreja e os que afirmam a necessária cooperação 

entre a ordem temporal e a espiritual. Outrossim, pretende-se averiguar a presença do pressuposto 

apontado no Preâmbulo do pacto, qual seja a existência de uma ordem espiritual distinta e 

independente da ordem política, no corpo das disposições do Tratado.  

 

1. O TRATADO E A ORDEM ESPIRITUAL 

Ao colocar frente a frente e em pé de igualdade, como partes contratantes, o Estado 

brasileiro e a Igreja Católica, o Tratado Brasil-Santa Sé levanta e renova questões relevantes ligadas 

à laicidade estatal e a posição da religião no espaço público, particularmente em face das diversas 

confissões religiosas presentes em um mundo plural. Os questionamentos intensificam-se quando 

as partes contratantes são nomeadas não apenas como autoridades de Estados soberanos, mas 

como titulares de ordens distintas, uma secular e outra espiritual, essa própria da Igreja. É o que 

está dito logo no preâmbulo da concordata: “Afirmando que as Altas Partes Contratantes são, cada 

uma na própria ordem, autônomas, independentes e soberanas e cooperam para a construção de 

uma sociedade mais justa, pacífica e fraterna;” (grifo nosso). 3  

Em uma era secular e pluralista, a Igreja se entende e se apresenta frente ao Estado como 

titular de uma ordem distinta da ordem secular, e por esse é reconhecida como titular de uma 

ordem espiritual que não se confunde com a dimensão propriamente política. A despeito de 

atuarem em ordens distintas, Igreja e Estado se relacionam, e o Tratado é uma amostra disso, ao 

menos em campos onde há uma necessária cooperação, tema que é recorrente no Cristianismo 

desde seus primórdios, e que foi retomado nos últimos cento e cinquenta anos com novos enfoques 

pelo magistério católico. Os laços que amarram os titulares destas ordens distintas são 

normatizados no que tange aos limites da ordem temporal, sem adentrar aquilo que é próprio da 

ordem espiritual. Pelo próprio fato de ser celebrado por partes que se reconhecem reciprocamente 

                                                        
3 TRATADO BRASIL-SANTA SÉ. Disponível em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7107.htm 
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como soberanas, o Tratado deixa claro que a dimensão religiosa não se subsume à ordem estatal, 

sendo, por isso mesmo, útil que se definam os contornos essenciais das esferas jurídicas de cada 

parte. 

Uma lógica bem elementar apontaria como requisito básico para elaboração de um pacto 

internacional a existência de dois entes que detêm personalidade jurídica para tanto. Assim, o 

Tratado Brasil-Santa Sé somente foi firmado porque a Igreja Católica configura-se, por meio da Santa 

Sé, como sujeito de direito internacional e, nesta qualidade, pode pactuar com outros Estados 

regras específicas a reger suas relações na comunidade das nações. O caso versaria simplesmente 

sobre a adaptação de uma determinada confissão religiosa à sistemática jurídica, e também política, 

do Estado, uma coexistência que submeteria a Igreja à lógica da organização estatal moderna em 

um mundo globalizado. A premissa tem algo de verdadeira, porém incompleta. De fato, são 

necessários no mínimo dois sujeitos de direito internacional para a celebração de um tratado, mas 

este raciocínio explica pouco e não dá conta de uma realidade bem mais complexa oriunda de 

pressupostos que precisam vir à tona. É preciso frisar que o Tratado não é um pacto entre dois 

Estados soberanos, no caso a República Federativa do Brasil e o Estado da Cidade do Vaticano, mas 

um acordo entre um Estado soberano e uma confissão religiosa, a Igreja Católica, representada pela 

Santa Sé, suprema autoridade da Igreja, na qual se encontra uma dupla soberania concentrada na 

pessoa do Papa, que é o pastor da Igreja Universal e o Chefe do Estado da Cidade do Vaticano. 

A premissa fundamental do Acordo, manifestada no Preâmbulo e refletida em toda sua 

extensão, é a existência de duas ordens, uma temporal e outra espiritual, distintas, mas não 

absolutamente separadas, pois ambas correspondem a dimensões da pessoa humana, membro da 

sociedade política e concomitantemente da Igreja, se a ela aderiu. O texto deixa claro, logo no 

preâmbulo do Acordo, que as autoridades signatárias do pacto se reconhecem como soberanas 

cada uma na própria ordem e que atuam de forma independente e autônoma; assim como também 

está expressamente consignado que ambas devem buscar a cooperação na construção de uma 

ordem social justa, pacífica e fraterna. Desta premissa decorrem consequências, sendo a primeira 

delas manifestada pelo Tratado em toda sua amplitude, qual seja a existência de uma autoridade, a 

Igreja, que tem jurisdição própria sobre a esfera espiritual, um campo que ultrapassa as fronteiras 

reguladas pelo Estado e que corresponde a uma dimensão da pessoa humana que não pode ser 

negligenciada. A soberania desfrutada pela Igreja na sua própria ordem recebe o reconhecimento, 

e a devida imunização, por parte do Tratado, devendo o Estado abster-se de interferir, dificultar, 
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proibir, ou de qualquer forma tolher a atuação da comunidade religiosa no campo da dimensão 

espiritual.  

Exemplo significativo do reconhecimento desta soberania encontra-se no disposto no art. 13 

do Acordo, “É garantido o segredo do ofício sacerdotal, especialmente o da confissão.” Tratando-se 

de um ato praticado na administração de um dos sacramentos da Igreja, é esta que normatiza as 

obrigações decorrentes, e não o Estado. Deve-se observar que há uma distinção semântica entre 

sigilo e segredo na doutrina católica, o primeiro decorre do sacramento da confissão e reveste-se 

de um caráter absoluto, enquanto que o segundo – direção espiritual, atendimento a famílias, etc – 

pode ser relativizado: 

o sigilo sacramental se entende como a obrigação de guardar segredo absoluto das revelações do 

penitente na confissão sacramental. Este sigilo não pode revelar-se jamais, sob nenhum pretexto, 

qualquer que seja o dano privado ou público que com ele se pudesse evitar. Não há nenhuma exceção, 

nem a própria vida, nem a alheia, nem o bem comum de todo o povo ou da nação, nem a possibilidade 

de evitar uma catástrofe. Há obrigação inclusive de suportar o martírio antes de quebrá-lo. Este 

segredo é perpétuo. (O grifo é do autor.) 4 

É possível, ainda, apontar outra consequência desta premissa que seria o reconhecimento 

de que a religião, com supedâneo em uma razão própria teológica, pode fundamentar uma visão 

de mundo e habilitar seus adeptos a participar da formação da vontade comum no âmbito político, 

no mínimo em pé de igualdade com outras visões de mundo e seus distintos fundamentos. Aqui 

revela-se o único conteúdo possível para a expressão Estado laico onde a ordem própria estatal é a 

secular, reservando-se à Igreja, e demais confissões religiosas, a jurisdição e a ordenação exclusiva 

no campo espiritual, esse absolutamente imune à interferência estatal. O Estado laico que se 

sustenta no Ocidente cristão inclui, assim, uma permeabilidade no campo político para os valores 

religiosos na formação das razões públicas que orientam o ordenamento estatal.  Resumidamente, 

o Estado não pode ter religião, nem pode impedir a religião de se manifestar publicamente. 

 

2. A PERSONALIDADE DE DIREITO INTERNACIONAL DA IGREJA 

A Igreja nasceu como pessoa e nesta qualidade existe desde os primórdios do Cristianismo, 

mantendo relações com todo tipo de sociedade e autoridade no curso dos últimos dois milênios. 

Nossa atenção, contudo, tem um recorte temporal fixado particularmente nos últimos cento e 

                                                        
4 CALIOLLI, Eugênio Carlos. As questões da Sede Episcopal e do segredo confessional. In: BALDISSERI, Lorenzo; MARTINS FILHO, Ives 

Gandra (coord.). Acordo Brasil-Santa Sé comentado. São Paulo: LTr, 2012, p.188. 
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cinquenta anos, período de grandes conturbações no cenário internacional e de consolidação do 

Estado nacional, com fortes reflexos na vida da Igreja, obrigada a lidar com uma realidade muito 

distinta da que lidara até então. 

A personalidade da Igreja no contexto internacional aparece de forma mais clara desde que 

o Imperador Constantino, no séc. IV d.C., após três séculos de violenta perseguição por parte do 

império, concedeu liberdade aos cristãos e firmou-se ainda mais após o chefe espiritual da 

cristandade, o Sumo Pontífice, converter-se também em soberano temporal. Esta soberania 

temporal permaneceu intacta por séculos, contudo, pareceu entrar em xeque especialmente com 

o processo de unificação da Itália no final do séc. XIX, que levou à perda dos Estados Pontifícios. A 

situação agravou-se com a anexação da cidade de Roma ao Reino da Itália em 1870, e até a 

celebração do Tratado de Latrão (1929) a Igreja não tinha domínio sobre território algum, 

parecendo não mais exercer qualquer poder temporal. A despeito da natureza essencialmente 

espiritual deste poder, um domínio territorial é garantia de independência do Papa frente a 

jurisdição de qualquer poder temporal, independência que se manteve intacta naquele período 

conturbado; a personalidade da Igreja, sua estrutura hierárquica e sua soberania não foram 

abaladas naquele hiato, conforme atestam tratadistas de direito internacional como Nascimento e 

Silva e Hildebrando Accioly: 

A situação da Igreja Católica era e é única, no mundo. Ela possui uma organização hierárquica de 

caráter universal, cujo chefe, apesar de, naquela época, haver perdido o poder temporal, não se 

tornou súdito de nenhum Estado e sempre fez questão de manter a independência de seu poder 

soberano. 5 

A especificidade do catolicismo também se revela nesta seara, pois apesar de neste período 

não dispor de território, a Igreja manteve-se como organização universal, com uma hierarquia que 

sustentou sua soberania no seu campo próprio, e, além disso, manteve o reconhecimento da 

comunidade internacional concedido às pessoas jurídicas de direito internacional: 

De fato, de 1870 a 1929, data da criação do Estado do Vaticano, a Santa Sé, embora sem territórios 

continua a gozar das prerrogativas só pertencentes aos soberanos e às pessoas jurídicas de Direito 

Internacional e mantém relações diplomáticas normalmente com a comunidade internacional 6 

Tal qualidade perdura até o presente e é ela que permite que a Igreja estabeleça laços com 

                                                        
5  NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio; ACCIOLY, Hildebrando. Manual de Direito Internacional Público. 15ª ed. revisada e 

atualizada por Paulo Borba Casella. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 175. 

6 ANDRADA, José Bonifácio Borges de. O Acordo Brasil-Santa Sé. Anotações sobre alguns aspectos. In: MARTINS FILHO, Ives Gandra; 
NOBRE, Nilton Augusto (org.). O Estado laico e a liberdade religiosa. São Paulo: LTr, 2011, p. 136. 
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Estados nacionais e outros entes do cenário internacional. Algumas das constituições brasileiras 

trataram expressamente das relações do Brasil com a Santa Sé, desde a primeira do Império, que 

previa o catolicismo como religião oficial do país, passando ainda pela Carta do início do período 

republicano. Em 1890 o Governo provisório editou o Decreto n. 119-A consagrando a liberdade de 

culto, extinguido o padroado e reconhecendo a personalidade jurídica de todas as igrejas e 

confissões religiosas; contudo, o art. 72, parágrafo 7o., da Constituição de 1891 foi alterado por uma 

Emenda Constitucional de 1926 (antes mesmo da celebração do Tratado de Latrão) que 

expressamente previa a manutenção dos laços diplomáticos: “Nenhum culto ou igreja gozará de 

subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o Governo da União, ou o dos 

Estados. A representação diplomática do Brasil junto à Santa Sé não implica violação deste 

princípio”.  O mesmo se deu com a Constituição de 1934, art 176, “É mantida a representação 

diplomática junto à Santa Sé.” 

O atual Tratado Brasil-Santa Sé foi assinado pelos chefes de Estado em 13 de novembro de 

2008, aprovado pelo Congresso Nacional em 07 de outubro de 2009 e no dia 10 de dezembro de 

2009 houve a Troca dos Instrumentos de Ratificação, quando entrou em vigência no cenário 

internacional, para finalmente ser promulgado pelo presidente da República, com fulcro no art. 84, 

inciso IV, da Constituição Federal, por meio do Decreto n. 7.107 de 11 de fevereiro de 2010. De início 

é necessário esclarecer quem firmou o aludido tratado internacional: de um lado a República 

Federativa do Brasil, e de outro a Santa Sé, ambos entes soberanos com personalidade jurídica de 

direito internacional. Como se vê, a Igreja Católica tem na Santa Sé um sujeito de direito 

internacional com status reconhecido pela comunidade das nações, posição formal historicamente 

assumida justamente para lidar com a autoridade secular. Para espantar dúvidas, o Direito Canônico 

estabelece que a suprema autoridade da Igreja Católica reside juridicamente na Santa Sé, na qual 

se encontra uma dupla soberania concentrada na pessoa do Papa, que é o pastor da Igreja Universal 

e o Chefe do Estado da Cidade do Vaticano. O modelo canônico não se amolda a nenhum parâmetro 

da legislação civil, o que pode trazer certa dificuldade de compreensão, mas o Código de Direito 

Canônico é expresso na distinção entre a Igreja Católica e a Sé Apostólica7, e é sempre esta que 

aparece nos pactos internacionais atuando como governo da Igreja. Nas palavras de Lorenzo 

Baldisseri, então Núncio Apostólico no Brasil e hoje Cardeal da Igreja: “A Santa Sé é, portanto, o 

governo da Igreja, cuja cabeça é o Papa, Bispo de Roma e Pastor supremo da Igreja Católica, o qual 

                                                        
7 Cânone 113, parágrafo primeiro: "A Igreja Católica e a Sé Apostólica são pessoas morais pela própria ordenação divina." 
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goza simultaneamente dos atributos e prerrogativas de um Chefe de Estado como Soberano do 

Estado da Cidade do Vaticano.”8 

O pacto firmado com o Brasil insere-se em uma longa lista de acordos celebrados pela Santa 

Sé; atualmente são 180 Estados que mantêm relações diplomáticas com o Vaticano, mais acordos 

com a União Europeia, a Soberana Ordem Militar de Malta e o Estado da Palestina. 

 

3. RELIGIÃO E CONFISSÕES RELIGIOSAS: O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

O Tratado Brasil-Santa Sé insere-se no campo de cooperação entre a ordem secular e a 

espiritual, e é enfático e explícito neste ponto, prevendo desde seu preâmbulo a profícua 

colaboração de interesse público a que alude a Carta Magna (artigo 19, I, in fine), colaboração que 

vem de longa data e que tem por fim o bem integral da pessoa humana: “Considerando as relações 

históricas entre a Igreja Católica e o Brasil e suas respectivas responsabilidades a serviço da 

sociedade e do bem integral da pessoa humana [...]”  

Este arcabouço normativo, de base constitucional, conforma a laicidade estatal que a 

sociedade política quer construir, e que pode ser resumida na ideia de um Estado neutro, o que não 

quer dizer um Estado inimigo da religião e nem indiferente e descompromissado com a dimensão 

espiritual. Em alentada monografia sobre o Estado Constitucional, Jónatas Machado afirma a 

cosmovisão de raiz judaico-cristã como necessária à sustentação do Estado Democrático de Direito 

que se construiu no ocidente e que este “só pode ser racionalmente sustentado a partir de um 

constitucionalismo teísta, não teocrático nem secularizado, indexado às afirmações morais 

fundamentais da matriz judaico-cristã.” 9 Este fundamento é que assegura a liberdade religiosa, e 

as demais liberdades fundamentais, tornando imunes as pessoas e as instituições religiosas em face 

dos entes estatais, assim como garante a pluralidade de confissões no espaço público: 

Os fundamentos teístas do Estado Constitucional não remetem para um constitucionalismo teocrático 

ou confessional, em que a uma confissão religiosa, ou a um partido político confessional, seja 

reconhecida a prerrogativa exclusiva da representação do divino, mas legitimam a presença da religião 

como questão da sociedade civil, da esfera pública e da razão pública. 10 

Algumas resistências, contudo, foram externadas quando da celebração do Tratado Brasil-

                                                        
8 BALDISSERI, Lorenzo. Diplomacia Pontifícia. Acordo Brasil-Santa Sé. Intervenções. São Paulo: LTr, 2011, p. 28. 

9 MACHADO, Jónatas E. M. Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa. Entre o teísmo e o (neo)ateísmo. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2013, p. 172. 

10 MACHADO, Jónatas E. M. Estado Constitucional e Neutralidade Religiosa. Entre o teísmo e o (neo)ateísmo, p. 170. 
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Santa Sé, dizendo respeito basicamente ao princípio da igualdade, com algumas vozes sustentando 

a existência de um privilégio à Igreja Católica em detrimento das demais confissões religiosas 

presentes no Brasil. De início é preciso lembrar que o conceito de religião é deveras controvertido 

e sua generalização descuidada pode produzir enorme confusão em vez de aclarar a questão. De 

fato, não há uma religião genérica, aconfessional, mas existem confissões religiosas distintas, 

dotadas de especificidades que lhes conferem identidade própria. Assim, só é possível abordar o 

tema do ponto de vista de cada confissão em separado, pois cada uma tem uma autocompreensão 

própria, uma doutrina própria, um rito particular, uma personalidade e modalidade específica de 

autoridade, que a distingue das demais. Não é mero acaso o fato de não haver um conceito pacífico 

de religião, e menos ainda no universo jurídico. Dado que cada religião é uma religião, a aplicação 

do princípio da igualdade deve ser feita respeitando-se as individualidades, tratando-se as 

confissões religiosas na medida da sua desigualdade. O Estado se mantém neutro, e confere eficácia 

ao princípio da igualdade, quando dispensa tratamento às diversas confissões religiosas de forma 

proporcional às especificidades de cada uma. Como dito, as religiões não são iguais, cada uma possui 

uma crença, e também uma história, uma penetração no seio da comunidade, uma simbiose com a 

cultura da nação.  

Equidade aqui significa reconhecer as especificidades e o particular enraizamento social de 

cada comunidade religiosa, e permitir que os entes estatais se relacionem com estas de forma 

proporcional à repercussão social das diversas confissões religiosas; e esse relacionamento do 

Estado com as confissões religiosas inclui, ainda, tratamento diferenciado no que tange às relações 

diplomáticas, que exigem personalidade de direito internacional como requisito indispensável para 

a celebração de pactos internacionais, e apenas a Igreja Católica possui este diferencial. Há na 

doutrina, inclusive, um princípio específico para o caso, o princípio da bilateralidade das fontes 

normativas, o qual sustenta, em resumo, que as relações com o Estado são moldadas por pactos 

específicos e proporcionais à personalidade assumida por cada confissão religiosa. 

Pode-se agregar, ademais, que o Acordo do Estado brasileiro com a Igreja não apenas 

preserva o princípio da igualdade, pois não confere qualquer privilégio ao catolicismo, e nem tolhe 

a liberdade das demais confissões religiosas presentes no Brasil, como ainda propicia um arcabouço 

jurídico capaz de moldar não apenas as relações do Estado com a Igreja Católica, mas ainda as 

relações de outras religiões aqui estabelecidas. Veja-se, a propósito, o disposto no art. 16 do 

Tratado:  
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Artigo 16 - Dado o caráter peculiar religioso e beneficente da Igreja Católica e de suas instituições:  

I - O vínculo entre os ministros ordenados ou fiéis consagrados mediante votos e as Dioceses ou 

Institutos Religiosos e equiparados é de caráter religioso e portanto, observado o disposto na 

legislação trabalhista brasileira, não gera, por si mesmo, vínculo empregatício, a não ser que seja 

provado o desvirtuamento da instituição eclesiástica. 

II - As tarefas de índole apostólica, pastoral, litúrgica, catequética, assistencial, de promoção humana 

e semelhantes poderão ser realizadas a título voluntário, observado o disposto na legislação 

trabalhista brasileira. 11 

Essa disciplina acerca da natureza do vínculo entre ministros ordenados ou fieis consagrados 

e as instituições religiosas destina-se aos membros da Igreja da mesma forma que aos membros de 

outras confissões religiosas em situação análoga, o que tem sido alegado, e deferido pelo judiciário, 

de forma frequente em processos envolvendo diversas confissões religiosas, especialmente as 

cristãs não católicas. 

Da mesma forma o disposto no art. 11 do Acordo, o qual expressamente estende às outras 

confissões religiosas o direito ao ensino religioso nas escolas públicas do ciclo fundamental: 

Artigo 11 - A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da 

diversidade cultural e da pluralidade confessional do País, respeita a importância do ensino religioso 

em vista da formação integral da pessoa.  

§1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui 

disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, 

sem qualquer forma de discriminação. (Grifo nosso). 12 

O Acordo, assim, fornece garantia aos fiéis de outras religiões de que também podem 

requerer e receber do Estado brasileiro a instrução religiosa da sua confissão. Tal norma não poderia 

ser mais afinada com os ideais de igualdade jurídica entre as religiões e, simultaneamente, menos 

avessa a privilégios concedidos unicamente aos católicos. O Acordo reitera o ideal do constituinte 

brasileiro de respeito à importância do ensino religioso em vista da formação integral da pessoa e 

prestigia a pluralidade confessional no país. 

Uma extensa gama de temas é disciplinada pelo Acordo que vai do reconhecimento às 

instituições assistenciais religiosas de igual tratamento tributário e previdenciário fruídos por 

entidades civis congêneres, ao regramento de estreita colaboração da Igreja com o Estado na tutela 

do patrimônio cultural do país, preservando a finalidade religiosa precípua de templos e objetos de 

                                                        
11 TRATADO BRASIL-SANTA SÉ. Disponível em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7107.htm 

12 TRATADO BRASIL-SANTA SÉ. Disponível em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7107.htm 
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culto; garante o segredo do ofício sacerdotal; estabelece o princípio do respeito ao espaço religioso 

nos instrumentos de planejamento urbano, ao mesmo tempo que reafirma o compromisso da Igreja 

com a assistência religiosa a pessoas que a requeiram, e estejam em situação de carência espiritual, 

no âmbito militar, em hospitais ou em presídios; confirma a atribuição de efeitos civis ao casamento 

religioso; dispõe sobre a eficácia de sentenças eclesiásticas nesse setor; e estabelece o direito de os 

bispos solicitarem visto de entrada aos religiosos e leigos estrangeiros que convidarem para atuar 

no Brasil. Praticamente a totalidade destes dispositivos tem aplicação de forma análoga a situações 

similares vividas por outras confissões religiosas, o que garante pleno respeito ao princípio da 

igualdade dentre as diversas religiões encontradas no Brasil. 

Demais disso, o Tratado consolida diversas normas que no decorrer do tempo foram sendo 

incorporadas ao direito brasileiro, sistematizando-as e elevando-as ao patamar de normas de direito 

internacional. Trata-se de um marco importante para a segurança e desenvolvimento das relações 

da Igreja Católica com o Estado brasileiro, que realça o princípio da liberdade religiosa no Brasil, 

conferindo maior eficácia a este direito, não só para os católicos como também para os adeptos de 

outras religiões estabelecidas no Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Preâmbulo do Tratado Brasil-Santa Sé estampa a premissa fundamental do regramento 

que deve reger as relações entre a República Federativa do Brasil e a Igreja Católica, qual seja a 

existência de duas ordens, uma temporal e outra espiritual, ambas autônomas, independentes e 

soberanas nas suas próprias esferas. As ordens são distintas, mas não absolutamente separadas, 

pois ambas correspondem a dimensões da pessoa humana, ao mesmo tempo membro da sociedade 

política e da Igreja, se a ela aderiu. O texto deixa claro, logo no preâmbulo do Acordo, não apenas 

que as autoridades signatárias do pacto se reconhecem como soberanas cada uma na própria 

ordem e que atuam de forma independente e autônoma, mas está também expressamente 

consignado que ambas devem buscar a cooperação na construção de uma ordem social justa, 

pacífica e fraterna. A liberdade religiosa, da Igreja bem como dos cristãos, está fundada nesta 

premissa, devendo o Estado abster-se de interferir, dificultar, proibir, ou de qualquer forma tolher 

a atuação da comunidade religiosa no campo da dimensão espiritual. A soberania desfrutada pela 

Igreja na sua própria ordem recebe o reconhecimento, e a devida imunização por parte do Tratado 

ao atestar a existência de uma autoridade, a Igreja, que tem jurisdição própria sobre a esfera 
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espiritual, um campo que ultrapassa as fronteiras reguladas pelo Estado. A liberdade da Igreja se 

expressa, ainda, na sua atuação na dimensão secular com o reconhecimento de que a religião, com 

supedâneo em uma razão própria teológica, pode fundamentar uma visão de mundo e habilitar 

seus adeptos a participar da formação da vontade comum no âmbito político, no mínimo em pé de 

igualdade com outras visões de mundo e seus distintos fundamentos.  

Dado que as confissões religiosas são distintas entre si, dotadas de especificidades que lhes 

conferem identidade própria, é preciso concluir que as relações com o Estado serão moldadas 

segundo os caracteres que conformam cada denominação. Não há uma religião genérica, 

aconfessional, e assim só é possível abordar o tema do ponto de vista de cada confissão em 

separado. Cada uma tem uma autocompreensão própria, uma doutrina própria, um rito particular, 

uma personalidade e modalidade específica de autoridade, que a distingue das demais, e que 

concorrem para uma específica conformação das relações com o Estado. 

A Concordata do Estado brasileiro com a Igreja católica reflete a identidade própria do 

catolicismo. Não ofende o princípio da igualdade, ao contrário o preserva, pois não confere qualquer 

privilégio ao catolicismo, e nem tolhe a liberdade das demais confissões religiosas presentes no 

Brasil. Demais disso, propicia um arcabouço jurídico capaz de moldar não apenas as relações do 

Estado com a Igreja Católica, mas ainda as relações de outras religiões aqui estabelecidas, na medida 

das suas próprias especificidades. 
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A SEMIÓTICA DO ENUNCIADO NORMATIVO: NORMA, LINGUAGEM E TEORIA DO 

SIGNO NA ESCOLÁSTICA TARDIA 

 

Marcus Paulo Rycembel Boeira 1 

 

INTRODUÇÃO 

Dentre os inúmeros expedientes teóricos que se acercam ao estudo do Direito outorgando-

lhe a estatura de objeto do conhecimento prático e ciência dotada de método específico, a lógica e 

a filosofia da linguagem despontam com preeminência peculiar.  Ante um auditório abundante de 

temáticas jurídicas, a semiótica seleciona a parte mais irredutível do Direito para perscrutá-la dentro 

de seus âmbitos intestinos: a norma jurídica, vista aqui como signo de linguagem.  

Como conjunto sintático de enunciados normativos, a norma também possui uma dimensão 

semântica, uma área em que o significado e seus respectivos sentidos aparecem para dar vazão ao 

elemento conceitual e descritivo extraído da própria norma: a proposição normativa2.  As normas 

são, em razão disso, fontes de proposições com sentido. Proposições, por assim dizer, deônticas, já 

que possuidoras de uma estrutura que não se esgota no aspecto estético-gramatical, mas que 

carregam uma carga implicacional que se articula com o mundo exterior da linguagem, o mundo 

dos fatos sociais. São proposições porque situam-se no âmbito metalinguístico e, em razão disso, 

são portadoras de valor-verdade, descrevendo as normas e os estados-de-coisas por elas 

instaurados3. A estrutura da norma é análoga a estrutura de todo e qualquer signo: é composicional, 

dotada de duas dimensões complementares.  

Assim, está sujeita a mesma classificação que recebe todo e qualquer signo. Por isso, tomá-

la em seus diferentes posicionamentos de significação exige que adentremos nas modalidades 

existentes de signos de linguagem. Sendo o signo uma ontologia linguística de relação, somos 

                                                        
1 Professor de Filosofia do Direito e Lógica Deôntica na Faculdade de Direito da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). 

Doutor em Ciências e Mestre em Direito pela USP. Líder do Grupo de Pesquisa CNPq Lógica Deôntica, Linguagem e Direito. Membro 
do Comitê científico do IBDR (Instituto Brasileiro de Direito e Religião). Coordenador editorial da Coleção Salamanca da Editora 
Concreta. Autor de “A Escola de Salamanca e a Fundação constitucional do Brasil”, obra publicada em 2018 pela Editora UNISINOS. 

2 VON WRIGHT, G. Heinrik. Norm and Action: a logical enquiry. Londres: Routledge and Kegan Paul, 1963, p. 37 e ss.  

3  KALINOWSKI, Georges. Introductión a la lógique jurídique. Paris: Pichon et r. durand-auzias, 1965, p. 35 e ss. Ver também 
ALCHOURRON, Carlos e BULYGIN, Eugenio. Análisis lógico y el Derecho. Madrid: centro de estudios constitucionales, 1991, p. 331.   
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impelidos a sondar profundamente os entranhamentos simbólicos da norma jurídica.  

O presente artigo, assim, visa perscrutar o horizonte semiótico da norma, tomando-a como 

estrutura linguística composta de duas partes: enunciativa, ao que chamamos de dimensão 

sintática, e proposicional, equivalente ao campo semântico4. Visamos, com isso, articulá-la com a 

teoria dos signos tal como preconizada na semiótica de alguns dos escolásticos ibéricos, 

particularmente João Poinsot (1589-1644) e Domingo de Soto (1494-1560).  

 

1. A NORMA ANTE A CLASSIFICAÇÃO PRIMÁRIA DE SIGNOS: ENTRE O DIREITO E A LINGUAGEM 

Poinsot classifica os signos em três modalidades centrais: signos naturais, signos 

convencionais e signos consuetudinários5.  

Signos naturais são aqueles concebidos pela própria natureza determinada. Possuem uma 

natureza efetiva que os constitui e, enquanto símbolos, correspondem a uma imagem mental 

formulada na imaginação, que lhes dá forma de “fantasma”. Os signos naturais podem ser de três 

tipos: signos naturais comuns, próprios ou instrumentais. Comuns são aqueles signos que se 

representam a si mesmos, de modo objetivo. Um exemplo disso se dá quando uma pessoa se 

representa a si mesma como parte de uma identidade meramente social. Por exemplo: fulano é o 

número seis na academia de letras. Signos próprios são também chamados de naturais formais, pois 

condizem com a imagem mental e o conceito definitório dessa coisa imaginada. Exemplo disso pode 

ser visto na maça. Imaginamos a maça, mas não uma determinada maça, senão uma representação 

natural de todas as maças possíveis. Por fim, os signos naturais instrumentais são aqueles que 

representam algo que alude aos signos naturais formais. Por exemplo: as pegadas de um animal. O 

signo formal é a própria imagem do animal, enquanto as pegadas aparecem como signos 

instrumentais desse animal. Esse tipo específico de signo natural corresponde aos instrumentos 

necessários para levar a cabo a adequada representação do signo formal, em seus acidentes 

imaginativos. Como diz Beuchot, são os “instrumentos de los que se vale la naturaleza para realizar 

esa significación natural”6. 

                                                        
4 Sobre a estrutura da norma jurídica, ver ALCHOURRON, Carlos; BULYGIN, Eugenio. Compendio de una teoría analítica del derecho 

(org. Daniel Mendonca). Madrid: marcial pons, 2011, p. 41 e ss.  

5 POINSOT, João (Juan de Santo Tomas). De los signos y los conceptos. Mexico: universidad autonoma, 1989, p. 30 e ss. 

6 BEUCHOT, Mauricio. Significado y Discurso: la filosofia del lenguage en algunos escolásticos españoles post-medievales. Mexico: 
Universidad Autonoma, 1988, p. 15. 
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Signos convencionais são aqueles constituintes de palavras e expressões públicas, 

reconhecidas pelos indivíduos pertencentes a uma comunidade. Os sujeitos que estabelecem um 

mundo comum de significados baseado em signos determinados e objetivados no espaço da 

linguagem. São capazes de significação por imposição ou instituição e também admitem duas 

modalidades: signos formais ou instrumentais. Imposição quando alguém desempenha uma 

autoridade reconhecida como tal, capaz de determinar um signo como ontologia de relação para os 

demais sujeitos da comunidade. Por instituição, quando uma estrutura de poder, reconhecida por 

todos os indivíduos da comunidade como legítima para tal, institucionaliza um signo. Em um ou 

outro caso, o signo convencional pode ser formal ou translacional. Será formal quando atribuído a 

uma coisa determinada, como é o caso de um nome próprio atribuído a alguém. Translacional, 

quando utilizado para designar uma coisa ou alguém diferente do nome originalmente empregado, 

como ocorre quando, por exemplo, para ofender alguma pessoa a chamamos com o nome de Nero, 

cruel ditador do passado7. 

Signos consuetudinários são aqueles consagrados na história de uma comunidade, pois 

significam por certo uso sem imposição. Autores da escolástica, como Domingo de Soto, preferem 

não utilizá-los como passíveis de classificação, pelo fraco caráter de significação em comparação 

com os signos naturais e convencionais8. Beuchot o utiliza para denotar um campo atinente ao 

costume bruto em distinção ao costume convencionado e reconhecido por instituições. Exemplos 

desse tipo são usuais em tradições sociais seculares, como é o caso das culturas mito-poéticas da 

antiguidade ou mesmo, sob certo aspecto, do modelo anglo-saxão.      

Partindo da constatação de que toda norma jurídica é um signo e, ao mesmo passo, um 

preceito, podemos assumir que seu caráter de significado é distintivo em comparação com outros 

signos. O aspecto deôntico lhe robustece de significação por determinação, vez ser a norma um 

signo cujas relações são sempre avaliadas em sentido forte.  

Assim, podemos classificar as normas jurídicas dentro do esquadro classificatório 

apresentado por Beuchot com base nos escolásticos espanhóis, tomando-as como signos 

convencionais.  

Como signos, as normas se apresentam por sua própria natureza, a saber, como preceitos. 

                                                        
7 BEUCHOT, Mauricio. Significado y Discurso: la filosofia del lenguage en algunos escolásticos españoles post-medievales. Mexico: 

Universidad Autonoma, 1988, p. 16.  

8 SOTO, Domingo de. Summulae I: cap. 4. 1ª ed reimpressa por Wilhelm Riss. New York: Georg olms, 1980, p. 50 e ss. 
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Preceitos compostos por enunciados com inevitável alusão a um campo proposicional descritivo, a 

saber, com uma abertura predicativa apta a gerar sentidos e significados no mundo da linguagem. 

É, por isso, fonte de proposição. Uma proposição que ganha sentido quando entendida como 

contendo valor de verdade 9 . Logo, não é o caráter preceptivo da norma, senão o elemento 

descritivo que lhe é extraído, o que forma a proposição normativa. Do enunciado normativo, campo 

meramente sintático, obtemos o âmbito semântico, isto é, a dimensão do significado e de seus 

sentidos correspondentes10. Aí reside o campo proposicional, ao que atingimos o status objetal11, o 

âmbito de significado propriamente dito, em suma, a referência12. O campo de referência da norma 

é a ordem social designada como valor a ser perseguido. Para tal, formulamos o conceito intelectual 

de ordem, como uma imagem de relações sociais constituídas por termos e predicados alusivos a 

ações e omissões empreendidas por sujeitos determinados que compõem o universo formal da 

proposição. O signo próprio que é a norma é dotado de sentido porque, e somente porque faz 

alusão a uma ordem social ideal, constitutiva de seu status objetal. Por isso, como signo 

convencional a norma é também signo instrumental, pois aponta para os elementos acidentais que 

compõem essa ordem objetal, como as ações e omissões predicáveis dessa ordem, e tomadas como 

possibilidades de sentido atinentes a essa mesma ordem, elucidada pelo signo instrumental 

“norma” e ela mesma um outro tipo de signo: signo formal. O signo instrumental, nesse sentido, é 

sempre dependente do signo formal, do mesmo modo que as ações abarcadas na proposição 

deôntica como desejáveis ou indesejáveis, reprováveis ou aprovadas, sempre o serão em relação à 

ordem designada como status objetal.   

A norma jurídica pode ser originada por imposição ou instituição. Em nações democráticas 

revestidas de Estado de Direito é mister que instituições autorizadas pela ordem constitucional 

sejam detentoras da competência funcional para estabelecer, criar, reconhecer, modificar e 

extinguir normas jurídicas. De qualquer maneira, as normas jurídicas são palavras públicas dotadas 

                                                        
9 TARSKI, Alfred. Introducción a la Lógica y a la metodología de las Ciencias deductivas. Madrid: espasa-calpe, 1977, p. 41 e ss.   

10 SCHIRN, Matthias e IMAGUIRE, Guido. Nomes próprios e Descrições definidas, in Estudos em Filosofia da Linguagem. São Paulo: 
Loyola, 2008, p. 49 e ss.   

11 A expressão “status objetal” foi cunhada por PUNTEL, Lorenz. Em busca do objeto e do estatuto teórico da filosofia. São Leopoldo: 
Ed.Unisinos, 2010, p. 29. Diz Puntel: “nem mesmo é possível apurar o ‘sentido’ dos enunciados de um filósofo sem fazer referência 

explícita ao status objetal (status de verdade, etc) dos enunciados ‘a serem interpretados’”.  

12 FREGE, Gottlob. Sobre o sentido e a referência (1892), in Lógica e Filosofia da Linguagem- conjunto de artigos de G. Frege org. por 
Paulo Alcoforado. São Paulo: Edusp, 2009, p. 131.   



136 
 

de sentido comum. Como tais, são assumidas como regras e/ou princípios13 . Podem significar 

convencionalmente de dois modos: de modo formal, quando aludem a uma ordem objetal que está 

contemplada em seus enunciados, ou a outra ordem, quando empregada por analogia para reger 

um amplexo de relações sociais semelhantes/análogas àquelas que o Direito busca regular 

diretamente.  

Em suma, assumir a classificação proposta por Poinsot como portadora de universalidade é 

torná-la capaz de posicionar teoricamente a totalidade dos signos disponíveis para os sujeitos 

humanos. Dentro disso, reconhecer que as normas jurídicas estão submetidas a esta classificação é 

enxergá-las dentro de uma escala específica de posicionamentos, a depender do ângulo de 

perspectiva a que uma dada faculdade cognoscitiva possa tramar.  

Quando tomamos a norma jurídica como signo, o fizemos dentro do mundo de linguagem a 

que faz alusão, concebendo-a como matriz de intelecções e órgão de significados, em suma, como 

algo atinente ao universo de significação. Ou ainda, como estrutura composicional: (i) campo 

sintático do enunciado normativo e (ii) campo semântico do significado normativo. Os rudimentos 

da filosofia da linguagem são forjados para esclarecer os aspectos semânticos da norma, 

concebendo-a como signo enunciativo e significativo, sobre o qual recaem dois tipos de linguagem: 

a linguagem-objeto e a metalinguagem14.   

No universo do Direito, a norma é tomada como parte integrante de um dado sistema 

jurídico, concebida como uma partícula atinente ao universo social ordenado por instituições. A 

teoria do Direito e do Estado debruçam-se sobre a norma nesse intento, concebendo-a como 

componente fundamental para uma ordem político-jurídica regida por regras impessoais e 

abstratas.  

Como signo de linguagem, a norma jurídica faz alusão aos modos de existência reconhecidos 

dentro de uma ordem objetal, como referentes de sentidos possíveis condizentes com as formas de 

vida da própria comunidade como tal. Evoca o nível de identidade comum a que se engajam os 

sujeitos humanos abarcados pelo horizonte de determinação dessa concepção de ordem.  

O posicionamento da norma jurídica dentro das modalidades de significação dirige-nos a 

                                                        
13 Embora reconheçamos a pertinência da distinção entre regras e princípios, não entraremos nessa discussão no presente trabalho. 

Indicamos o trabalho de Humberto Ávila a esse respeito. ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos 
princípios jurídicos. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 43 e seguintes.  

14 Sobre as divisões estruturais e nivelares da linguagem normativa, ver KALINOWSKI, Georges. Logica del Discurso Normativo. 
Madrid: editorial tecnos, 1972, p. 20 e ss.   
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verificá-la sob diferentes contextos, a depender do posicionamento que assumimos para conhecê-

la. Se a filosofia da linguagem, a teoria do Direito, a teoria do Estado e a História do Direito 

corroboram para preencher um mundo de metalinguagem voltado para explicitar esses 

posicionamentos, a análise decomposicional da norma jurídica caminha na direção paralela, 

erigindo a teoria do conhecimento jurídico como uma teoria do conhecimento normativo, 

reconhecendo cada qual dos ângulos abordados como necessários para a análise rigorosa da norma, 

permitindo uma investigação da proposição deôntica a partir do aspecto interno-reflexivo e 

fornecendo condições para que a lógica jurídica em geral e a lógica deôntica em particular possam 

erigir teoremas e inferências sustentadas não diretamente na norma, mas na proposição normativa, 

entendida aqui como a sentença descritiva do campo de significado da norma, dotada de valor de 

verdade15.     

    

2. PRINCIPIA NORMATIVA: AS CAUSAS DE SIGNIFICADO DA NORMA JURÍDICA 

Como vimos, a norma jurídica pode ser contemplada em dois sentidos: no primeiro, por 

possuir uma estrutura sintático-formal, quando é entendida como signo apto a gerar significados, 

ou seja, como um enunciado preenchido por termos e predicados16; no segundo, como um signo 

que aponta um fim externo, para um campo de referência fora de si, ou melhor, para a ordenação 

de determinadas condutas, motivo pelo qual faz menção a uma imagem futura da ordem social, 

uma sociedade secundum ratione ordinata. A norma tem como escopo significar, atribuir sentido à 

uma referência externa, que se realiza em sua própria propensão implicacional e predicamental. A 

norma é, portanto, fonte de uma proposição de sentido e designadora de uma ordem, de um status 

objetal. Poinsot e Soto utilizam o conceito de significar para construir a definição de signo. Dizem 

que signo “é aquilo que representa algo distinto de si mesmo à faculdade cognoscitiva”17.  

Assim, o ato de significação pode ser visto em duas acepções: genericamente, quando condiz 

com signos que podem ser expressos por vozes ou que não admitam modalidade sintática, como 

um objeto de razão indefinível, por exemplo; e especialmente, quando só podem ser expressos 

vocal ou terminologicamente. A constatação que distingue a acepção geral da especial demonstra 

                                                        
15 KALINOWSKI, Georges. Introductión a la lógique jurídique, p. 35 e ss. 

16 A lógica medieval é pautada na articulação entre a lógica proposicional aristotélica e a lógica de termos e predicados. Nesse sentido, 
ver HISPANUS, Petrus (Portugalensis). Tractatus: Summulae Logicales. México: universidad autónoma, 1986, p. 82. 

17 POINSOT, Juan (Juan de Santo Tomas). De los signos y los conceptos, p. 35. Ver também SOTO, Domingo de. Summulae I, p. 61.  
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que vozes e termos são expressões primárias de signos, como também a imaginação, embora esta 

faculdade (fantasma) possa retratar signos que não sejam expressos em palavras e termos. A 

generalidade com que opera a imaginação permite vislumbrar um horizonte aberto de 

possibilidades que transcendem a delimitação do escopo de significado do signo. Normalmente, 

associamos nossa faculdade imaginativa com desenhos mentais, narrativas e símbolos de relação 

que constituem os amalgamas sobre os quais nossa inteligência se apoia para estabelecer juízos 

teoréticos ou práticos. A imaginação desempenha uma função indispensável para o signo: o abre, 

relativamente à nossa inteligência, para um horizonte narrativo de coisas, objetos, particularidades, 

em suma, para uma área ampliada de referência, sobre a qual se estabelecem sentidos e 

significações.  

Quando tratamos do signo, portanto, devemos defini-lo tomando por base seus elementos 

constitutivos. Os elementos que constituem o signo necessários para a genealogia dos significados 

em geral. Primeiramente, constatamos ser impossível a concepção de um signo sem o recurso a 

uma faculdade cognoscitiva, sensível e inteligível, capaz de apreender coisas na realidade pelos 

sentidos e inteligi-las, como também inteligir coisas meramente racionais, inexistentes na realidade 

empírica. Essas coisas chamam-se entes de razão na linguagem escolástica. Todo signo é signo 

porque é inteligido por uma faculdade que o conhece. Mas, também conta com outros elementos 

mais pertinentes à sua gênese. Por isso, em segundo lugar, o signo é de algo, ou seja, alguma coisa 

que idealizamos, que imaginamos quando concebemos o signo. É sempre relativo, predicamental, 

pelo que é de natureza relacional. Por ser signo, significa. E significar é referir algo externo, distinto 

de si mesmo. Mas, esse algo demanda representação. Então, a representação é compreendida como 

o terceiro elemento, sem o qual um signo não pode ser significado para uma faculdade cognoscitiva. 

A tríade do signo – (i) algo, (ii) representação. (iii) faculdade cognoscitiva- permite vislumbrar que o 

signo conta com recursos indispensáveis para ser pensado como tal18.  

A faculdade cognoscitiva possui, como vimos acima, uma operação sensível, voltada para a 

apreensão de objetos, coisas individualizadas, mas também ações, relações, reações, posições, etc. 

A apreensão sensível se dá no contato direto da faculdade com uma propriedade sensível, capaz de 

ser captada como tal. Todavia, nenhum objeto sensível por si só é capaz de informar seus sentidos. 

Há uma camada mais profunda, constituinte das relações do objeto, que o explica e o justifica 

perante outros objetos ou faculdades cognoscitivas. Chamaremos esse nível de inteligível, pois 

                                                        
18 POINSOT, Juan (Juan de Santo Tomas). De los signos y los conceptos, p. 35 e ss.    
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somente pela apreensão racional conseguimos captar o sentido relacional, teleológico e posicional 

das coisas, tecendo uma variedade de juízos sobre a própria coisa como tal. O emprego de símbolos 

explicativos dos objetos particularizados em análises quantificativas e functoriais19 permite ampliar 

o conjunto das relações desse objeto com outros, fornecendo os materiais necessários para a 

constituição de uma gramática dos particulares20. A faculdade cognoscitiva, assim, quando conhece 

um signo, o toma em sua área mais aparente, mas também penetra o fundo de seu nível de 

inteligibilidade, encontrando os sentidos e as direções a que os signos em geral aludem.  

A evocação de níveis de compreensão dos signos nos abre uma segunda constatação. O signo 

é algo, alguma coisa que se faz representar. Por ser algo, aparece como particularizado à 

imaginação, com uma imagem que, embora relacional, constitui um âmbito delimitado de 

significação, necessário para distinguir-se dos demais objetos e coisas. A particularização do “algo” 

é etapa fundamental para esgotar o significado do signo, bem como concebê-lo como gênero de 

relação. Ao fim, por representar algo, o signo faz com que conheçamos essa coisa.  

Representar é fazer conhecer, tornar a coisa presente. Fazer conhecer algo. Apoiado na 

classificação estabelecida por Soto, Beuchot descreve as quatro causas do signo, que fazem 

conhecer o “algo” representado pelo mesmo: causa objetiva, causa efetiva, causa formal e causa 

instrumental. A causa objetiva do signo é o que faz conhecer algo representado objetivamente. É 

objeto típico representado no signo. A causa efetiva condiz com o “fazer conhecer” efetivamente o 

signo, isto é, sua origem. A causa formal corresponde a notícia visual que se produz pela exegese 

das duas causas anteriores e que se apresenta ao imaginário da faculdade cognoscitiva, que toma 

consciência do algo por possuir um objeto e ser originado por ou de alguma coisa. Por fim, a causa 

instrumental é o aspecto da notícia a partir do qual se recorda a imagem do objeto significado no 

signo. Tem a ver com a imagem que cada faculdade cognoscitiva faz do objeto e, nesse aspecto, o 

signo passa a ser visto como meio para outro “algo” objetal representado21.  

A gnosiologia neoescolástica, particularmente na península ibérica, com Soto, Araujo e 

Poinsot parte da ideia de que é o objeto do signo, isto é, a imagem que desperta no interior da 

fantasia o que afeta e impressiona à faculdade cognoscitiva, pois é somente por relação à esta 

imagem idealizada que a faculdade é motivada ao objeto. A isto chamamos objeto motivo, ou seja, 

                                                        
19 TARSKI, Alfred. Introducción a la Lógica y a la metodología de las Ciencias deductivas, p. 32.   

20 STRAWSON, Peter. Individuos: ensayo de metafísica descriptiva. Madrid: Taurus, 1989, p. 139.  

21 BEUCHOT, Mauricio. Significado y Discurso: la filosofia del lenguage en algunos escolásticos españoles post-medievales. p. 9.  
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o objeto que afeta a faculdade cognoscitiva, remetendo ao conhecimento de outra coisa que não o 

próprio signo, aludindo a algo ante o qual se põe a representar e cuja cristalização cognitiva exige 

um ato de intelecção que se dirija para além do mero significado resoluto no signo. Soto nos dá o 

exemplo de um quadro cuja imagem é a de um Imperador. No caso, o signo “quadro” motiva a 

faculdade cognoscitiva a projetar a pessoa do Imperador, como algo que transcende o próprio 

quadro em si mesmo. O Imperador é o objeto motivo do signo quadro. Todavia, o objeto pode ser 

visto apenas como tal, sem nenhuma referência a algo externo. O signo não pretende fazer qualquer 

menção a algo, motivando apenas o conhecimento de si mesmo enquanto algo. Chamamos esse 

tipo de significado de objeto terminativo. O signo não motiva a nada externo. No exemplo citado, o 

objeto terminativo seria o próprio quadro como tal, sem nenhuma relação com o Imperador ali 

contemplado. O objeto motivo é o que move a faculdade a formar uma notícia/representação dele 

e também a descansar nele como termo final de conhecimento significacional22.  

Tomando a norma jurídica como signo, podemos dizer que possui as quatro causas aludidas. 

Objetivamente, as normas designam uma ordem ideal futura da sociedade, relativamente a um 

campo determinado de ações sociais e relações desejáveis para uma determinada comunidade 

linguístico-política. A ordem é compreendida como um conjunto específico de relações dotadas de 

um sentido dado pelas normas, pois se projetam como designadoras de uma concepção de 

sociedade radicada em uma determinada estrutura de ações humanas condicionadas por bens a 

serem perseguidos pelo Direito.  

Porque afetam à faculdade cognoscitiva do agente, isto é, daquele que pertence a uma 

comunidade de sujeitos que direta ou indiretamente são afetados pela norma e que devem se 

comportar de acordo com o fim perseguido por ela, a norma jurídica é objeto motivo de uma ordem 

social almejada. É dizer: seu conjunto de enunciados convida o agente a perseguir um fim que se 

torna inteligível pela estrutura gramatical e simbólica ali presente, mas que exige uma ampliação da 

intelecção para além da mera terminação de sua forma. Enquanto o objeto motivo da norma é a 

ordem, o objeto terminativo é sua dimensão proposicional evocada pela estrutura formal dos 

enunciados do signo normativo.  

Por essa razão, podemos assumir que, enquanto signo, a norma possui duas partes: uma 

parte enunciativa e uma parte proposicional. A parte enunciativa condiz com a dimensão sintática 

                                                        
22 SOTO, Domingo de. Summulae I, p. 61. 
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da norma, com sua “gramática interior”. Seu conjunto de termos e predicados performativos. O 

enunciado normativo é o objeto terminativo. A norma é vista aqui por sua textura gramatical, 

independentemente do motivo que possa suscitar no agente. A parte proposicional, por outro lado, 

é a designação externa que a norma provoca no agente, motivando-o a se comportar de maneira a 

perseguir a ordem contemplada na norma. Isto porque a dimensão semântica coincide com o feixe 

de significações que penetram o mundo social intersubjetivo das condutas e expectativas humanas.  

Significativamente, portanto, a norma é uma estrutura composicional, cuja causa objetiva 

aponta duas modalidades pelas quais pode ser conhecida: como termo final (objeto terminativo) e 

como motivação para um fim (objeto motivo)23.  

A causa objetiva da norma, portanto, condiz com as duas partes. Dizemos com base nisso, 

que a norma é fonte de proposição de sentido, pois possui um objetivo externo ao seu aspecto 

gramatical proposicional, que lhe condiciona significação e determinação, mas que depende de 

modo irrestrito da estrutura gramatical do enunciado normativo.  

Considerando os vários tipos existentes de proposições de sentido, tomamos a proposição 

deôntica como um tipo particularíssimo, cujo “sentido” está em descrever os estados-de-coisas no 

mundo das obrigações, permissões e proibições, ou seja, de reificar sentenças descritivas com valor-

de-verdade modal, constituintes de determinadas relações entre sujeitos e objetos, capazes de 

promover a ordem idealizada como um fim a ser perseguido pelos destinatários da norma jurídica. 

Assim, enquanto objeto terminativo, a norma é uma estrutura sintática dotada de âmbito 

semântico. Enquanto objeto motivo, a norma é fonte de designação a uma referência externa, qual 

seja a própria ordem social como tal. 

A causa efetiva da norma tem a ver com o conjunto das condições que originaram a norma, 

como demandas sociais, vontade do legislador, atuação estatal, etc. Podemos separar dois tipos 

específicos de causa efetiva: causa efetiva estatal e causa efetiva social. A causa efetiva estatal 

condiz com os atos do Estado que põem a norma no sistema jurídico, como o processo de 

elaboração de leis, o processo legislativo, a atuação do legislador, ou qualquer outra forma pela qual 

o Estado atue na confecção da norma. A causa efetiva social pode ser entendida como a idealização 

da sociedade por uma conjuntura de bens resumida em uma concepção de ordem (objeto motivo 

da norma) que impõe uma exigência social para o nascimento da norma como tal. A causa efetiva 

                                                        
23 SOTO, Domingo de. Summulae I, p. 76 e ss.  
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social normalmente é anterior à causa estatal, pois esta atua a partir das reivindicações daquela. 

A causa formal condiz com a forma da norma, que se coaduna com a forma da ordem 

designada e com a forma das ações contempladas nessa idealização de ordem. Formalmente, a 

norma aduz a uma estrutura dentro da qual as situações e circunstâncias sociais são abarcadas e se 

articulam com fins correspondentes. A forma da norma coincide com a forma da ordem aludida em 

sua dimensão implicacional, pelo que se abre, a partir do âmbito semântico, um horizonte de 

determinações de sentido análogo a escala de predicações do axioma proposicional normativo. Vale 

dizer, entre o enunciado normativo e o status objetal situa-se a proposição normativa, de onde são 

tiradas determinações de sentido à cada caso concreto abarcado pela zona de incidência da norma, 

quando então alargam-se as paredes semânticas da regra e se expandem as possibilidades de 

interpretação normativa.  

Por fim, a causa instrumental tem a ver com a norma tomada como instrumento de 

realização da ordem social idealizada, servindo de meio através do qual as situações possivelmente 

contempladas na concepção de ordem são conhecidas como predicados universalizáveis de ação e, 

assim, pertencentes ao âmbito de incidência da norma.  

A norma jurídica, assim, move o agente a conhecer uma dada concepção de ordem social 

particularizada em um âmbito específico de relações sociais desejáveis, por refletirem bens devidos 

aos seres humanos e dotados de valores estimados pela comunidade linguístico-política. Por outro 

lado, a norma dá-se a conhecer à faculdade cognoscitiva, terminando na estrutura composicional 

conjeturada por enunciados e símbolos gramaticais exclusivos dessa mesma comunidade (exemplo, 

uma norma jurídica pertencente ao direito brasileiro é redatada na língua portuguesa).  

O significado da norma, assim, aponta para fora de sua estrutura sintática restrita. Significar 

é fazer presente algo ideal, futuro, estatuído como status objetal do signo. O objeto motivo da 

norma está em motivar a cognição dos agentes em direção a um horizonte social imaginado como 

adequado para estruturar os diferentes modos de vida da comunidade a que alude, compondo 

universos narrativos dotados de sentido para os sujeitos que lha integram, ao passo que o objeto 

terminativo encerra sua pretensão nos pátios sintáticos do enunciado, tendo em vista o mero 

aspecto estrutural interno e a dimensão estético-formal da norma.  

A união entre o objeto motivo e o objeto terminativo24 constitui a norma como fonte de 

                                                        
24 POINSOT, Juan (Juan de Santo Tomas). De los signos y los conceptos, p. 35 e ss. 
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proposição de sentido- proposição deôntica-, cuja direção coercitiva aponta para a exigibilidade de 

perseguir uma determinada ordem referencial, dotada de significação a partir da norma e seus 

predicados de interpretação, mas que condiciona uma visão específica sobre um dado âmbito de 

relações humanas sociais específicas.  

A análise sintomática das causas de significado das normas jurídicas permite-nos dizer que 

procuram representar uma concepção de ordem a ser perseguida.  

• Objetivamente, a norma reúne uma estrutura composicional composta por enunciados descritivos 

e enunciados prescritivos dotados de coercitividade, a saber, é tomada como objeto terminativo e/ou 

objeto motivo. 

• Efetivamente, pressupõe um ato de decisão estatal que lhe ponha no sistema jurídico, 

institucionalizando as sanções que lhe sejam correlatas.  

• Formalmente, a norma indica a delimitação da ordem por meio de uma estrutura comum, que 

condiciona as ações humanas abarcadas em sua imagem mediante meios, fins e agentes 

determinados. A estrutura da ordem social contemplada na norma acarreta exigências para sua 

interpretação. A primeira e mais fundamental delas está na predicabilidade lógica da estrutura. 

Estrutura condiz com o espaço de fronteira da referência narrativa da ordem. Toda ordem pressupõe 

agentes determinados, meios adequados e finalidades correspondentes. A tomada de consciência do 

fim atribui aos agentes uma identidade comum, uma identidade concebida a partir de uma relação de 

autenticidade, em que os sujeitos pertencentes ao espectro narrativo da ordem perseguem fins 

comuns que lhes fornecem uma autenticidade na comunidade em que vivem, autenticidade essa que 

atribui sentido a existência coletiva desses sujeitos.  

• Instrumentalmente, a norma é fonte de proposição de sentido, deôntica, vista por atinência às 

relações sociais que contempla. Quanto maior o número de relações humanas abarcadas na 

concepção de ordem, maior deverá ser o aparato instrumental do enunciado normativo. A proposição 

originada a partir da norma, como também suas interpretações possíveis, são predicados lógicos da 

ordem. O conjunto formado pela proposição normativa e por sua exegese posterior constitui uma 

escala de determinação da ordem, condicionada pela estrutura comum, e substancialmente composta 

por cada âmbito específico de incidência social. A causa instrumental da norma está na estrutura 

implicacional que possui, isto é, na abertura de que é dotada para perseguir algo externo ao conjunto 

sintático que lhe constitui como signo terminológico, lhe dando transcendência e adequação lógica à 

variabilidade de predicados.  

Se significar formalmente quer dizer dar a notícia formal à faculdade cognoscitiva e 

representar por si uma determinada estrutura condicionante, implícita no status objetal a que o 

signo faz alusão, então é possível deduzir que a causa formal da norma coincide com sua objetação 

terminativa. Ou seja, quando a norma não motiva nada além de si mesma, instigando o leitor a 

apenas conhecê-la proposicionalmente, sem qualquer articulação externa, pode ser tomada como 

objeto terminativo. Aqui, nos deparamos com a dimensão estético-gramatical da proposição 

normativa, sem qualquer alusão ao status objetal de ordem. 
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A distinção entre significar de maneira formal e instrumental25 facilita, em grande medida, o 

correto entendimento do caráter atomístico e relacional da norma. Assim, a proposição deôntica é 

tomada como objeto terminativo e motivo. Essas duas dimensões permitem conjeturar a norma 

como preceito, tal como vimos anteriormente. Como preceito, a norma afeta a faculdade 

cognoscitiva, a saber, o intelecto humano quando se apresenta como moção, como motor de 

motivação apto a provocar alterações na consciência do receptor. Assim, do ponto de vista motivo 

e/ou terminativo, há dois modos indicativos de analisar a norma como preceito:  

(i) norma entendida como preceito motivo, já que motiva a algo externo a si, remetendo a um 

conhecimento que transcende sua estrutura interna. Como tal, o preceito motivo pode ser predicável 

direta ou indiretamente; diretamente, quando a ação ou omissão são contempladas dentro dos limites 

semânticos do enunciado normativo (proposição), enquanto indiretamente, a ação ou omissão são 

inferidas como implícitas no enunciado. Como preceito motivo, portanto, a norma encontra seu 

significado instrumental, conduzindo a atenção do receptor a duas notícias: a notícia de si como mero 

instrumento (ou seja, o que se especula aqui é sobre a modalidade de norma, qual a sua posição no 

sistema jurídico – se é lei, medida provisória, ato regulamentar, emenda, etc) e a notícia da 

significação, evocando a imagem do mundo a que faz alusão, ou seja, o âmbito social ao qual propõe 

alterar, seu status objetal. Entendida como preceito motivo, a norma condiciona relações no mundo 

físico, alterando o estado de coisas ao movimentar corpos e objetos, propondo uma modificação 

intencional nas relações sociais e de coisas.  

(ii) Como preceito terminativo, a norma invoca o conhecimento dela mesma enquanto fonte de 

proposição apofântica, sem qualquer pretensão externa de sentido. Corresponde a dimensão estético-

gramatical da norma. É tomada como objeto fechado em si mesmo, ou melhor, como signo conceitual, 

cuja tomada de consciência descritiva ocorre imediatamente e sem a necessária intermediação com a 

alteridade, já que não há aqui a exigência de uma concepção prévia ao referente indicado no preceito 

como tal. Terminativamente, portanto, a norma é um enunciado normativo endereçado a um âmbito 

de ordem social correspondente, a um tipo específico de relações sociais que, se praticadas sob a 

guarida da norma, encontram juridicidade, tipificação e incidência. A norma aqui não tem o caráter 

condicionante e vinculativo como o tratamento que recebe como preceito motivo, mas encerra um 

conjunto de enunciados que expressam uma dimensão implicacional, presente na imagem de ordem 

que evoca em seu status objetal, imagem esta que conta com agentes determinados, meios e fins 

postos como necessários para sua ocorrência.  

Como preceito, portanto, a norma é entendida como diretiva. Conta com sujeitos e 

predicados, agentes e verbos correspondentes. Os sujeitos da norma são estabelecidos como 

indivíduos cujas ações ou omissões possam repercutir na esfera relacional ou dispositiva de outros 

indivíduos de igual estatura perante o sistema de normas e, a partir disso, sujeitos às mesmas 

condições implicacionais. Roberto Vernengo, em artigo escrito com Luis Alberto Warat, nos chama 

atenção à distinção entre nomes próprios e nomes gerais, distinguindo-os pelo grau de 

                                                        
25 POINSOT, Juan (Juan de Santo Tomas). De los signos y los conceptos, p. 76 e ss. 
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especificidade que evocam. Nomes próprios são específicos, destinados a retratar indivíduos 

concretos ou objetos particularizados no mundo, viabilizando um sentido mais reduzido de 

significação à referência. Nomes gerais, por outro lado, abrangem diversos objetos ou indivíduos, 

preenchendo um âmbito maior de significação, cujo sentido é mais elástico ante a referência26. A 

parte mais significativa da linguagem humana se desenvolve sob a regência dos termos gerais, 

constituindo um mundo de linguagem inteiramente aberto e vivo, capaz de retratar de modo menos 

circunstancial as vicissitudes das ciências práticas em geral, como é o caso da ciência do Direito.  

Assim, dizer que a norma conta com agentes determinados, não significa assumir que estes 

agentes já estejam previamente selecionados na sociedade. Significa, sim, que os indivíduos de uma 

comunidade estão sujeitos à condição de agente, desde que preencham os requisitos de incidência 

que os tornem agentes “determinados”. Assumir que é pela ação ou omissão que se tornam agentes 

determinados pressupõe assentir que estes indivíduos, de alguma maneira, se determinam 

juridicamente por atos sucessivos de vontade. O ato de decisão que explicita a intenção é 

constituinte para a definição do indivíduo como um agente determinado. Tal determinação, por sua 

vez, é seguida por uma repercussão social do ato de decisão desse agente, que instaura uma 

variedade de consequências ao estado desse indivíduo na comunidade frente ao parâmetro de 

ordem previsto no status objetal. A alteração do estado de coisas provocada pela decisão desse 

indivíduo permite inferir que o verbo e o conjunto de predicados gramaticais e ontológicos 

coincidem com o ato de decisão do indivíduo relativamente às ações e/ou omissões que possa ter 

perseguido, engajando-se como agente que se autodetermina em conformidade ou em 

desconformidade com a ordem explicitada nos enunciados normativos.  

A norma, portanto, pode ser vista também como estrutura oracional, composta de sujeitos, 

verbo(s) e predicados gramaticais e práticos, como também como estrutura existencial, do tipo: (i) 

alusão a um futuro (ordem a ser perseguida), (ii) ações determinantes de implicações (implicações 

que podem ser de incidência da norma, incidência sobre um ou alguns indivíduos, ou ainda 

implicações que acarretam a autodeterminação dos indivíduos, como é o caso de um indivíduo que, 

por cumprir a norma dentro do prazo e sob condições livres, recebe um prêmio dado por esse 

cumprimento), (iii) condicionamentos à agentes em razão do caráter persecutório da ordem, 

condicionamento que ganha legitimação em razão do ponto de vista imparcial da norma jurídica.  

                                                        
26 VERNENGO, Roberto e WARAT, Luis Alberto. El Significado de los terminos generales y sus problemas. Buenos Aires: cooperadora 

de derecho y ciências sociales, 1974, p. 9 e 10.  
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A direção das normas deve contar com agentes determinados, relações previstas como 

desejáveis segundo o tipo ideal de ordem contemplada como status objetal e verbos e predicados 

correspondentes. Assim, sua direção se dá à faculdade cognoscitiva, mas principalmente (preceito 

motivo) à situação designada como gênero de ação pertencente ao âmbito de ordem do status 

objetal, situação esta contrária ou conforme ao functor deôntico previsto na proposição normativa 

(ou que também pode ser tomado como proposição verdadeira ou falsa relativamente ao âmbito 

semântico da norma)27.  

 

3.  NORMA JURÍDICA COMO ONTOLOGIA RELACIONAL  

Assim como é aspecto essencial do signo ter relação distinta com o designado e a faculdade 

cognoscitiva, é próprio da norma ter conexão também distinta com o caso (ordem social) e com a 

racionalidade prática. Ao caso, a relação se dá por conversão primária. A norma é convertível, em 

primeiro lugar, com a realidade social à que faz menção. Diz Araujo que “aquilo pelo que se define 

um relativo e com o que se diz convertivelmente é seu termo primário”. A norma é termo primário 

do relativo “ordem social” concebida como um âmbito determinado de relações intersubjetivas, 

com o qual mantém possibilidade de conversão. Complementa Araujo para dizer que “o signo é 

signo do designado e é representativo dele”28. A ordem social é designada no conceito normativo, é 

seu status objetal. A faculdade cognoscitiva, por outro lado, é termo secundário de sua relação. O 

termo primário da norma é ut quod o âmbito de relações abarcadas pela noção de ordem social 

designada como status objetal, imaginada e representada, a partir da qual se projeta com 

significado à faculdade, isto é, ao intelecto prático, que a apreende ut cui como representação 

simbolizada. 

Dentro disso, a norma mira à ordem social como algo representável à razão prática, como 

algo com possibilidades imaginativas de representação mental, o que significa dizer que a 

proposição normativa tem dois efeitos quanto ao significado: um essencial, atinente a ordem social 

designada; e outro acidental, correlato à sua inteligibilidade, à sua posição como algo que articula a 

ordem com a racionalidade que lhe é correspondente.  

A conexão em questão é separável do signo, pois exige relação exterior da forma da ordem 

                                                        
27 VON WRIGHT, G. Heinrik. Norm and Action: a logical enquiry, p. 179. 

28  ARAUJO, Francisco de. Commentariorum in universam Aristotelis Metaphysicam tomus primus: lib. 3, q. 2, a. 2, dub. 1. 
Salmanticae: Varesius, 1617, p. 4 e ss.  
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social designada com a forma de apreensão do juízo, que a toma a partir da imaginação para então 

tecer um conjunto de intenções e decisões correlatas. No encontro com a faculdade cognoscitiva, o 

signo adquire o caráter de razão formal29 a partir da conexão concomitante com a racionalidade 

prática do intérprete (do leitor ou destinatário da norma jurídica, por assim dizer).  

A formalidade ontológica do signo assenta-se na relação, entendida como a ordenação de 

uma coisa à outra30.  

De acordo com Poinsot, há duas possibilidades de relação: secundum dici e secundum esse31. 

A relação “secundum dici”, também denominada de relação transcendental, ocorre quando a 

ordenação está incluída em uma essência absoluta, ou seja, um tipo de relação em que um ente 

absoluto conota essencialmente algo extrínseco32, em direção ao qual exige ser definido. Trata-se 

de um ente real que não se vincula com nenhum gênero de predicados, como a matéria em relação 

à forma e esta àquela. Por ser a norma uma ontologia de relação que se articula com um objeto 

designado – a ordem social, seu status objetal – e à razão prática – faculdade cognoscitiva- deve ser 

tomada como um ente cujos predicados adventícios constituem a própria ordenação das relações 

sociais e suas correspondentes inteligibilidades. Assim, a norma não pode ser contemplada na 

relação “secundum dici”, já que não encerra um ente real absolutamente satisfeito em si quanto ao 

próprio significado. 

Portanto, a norma é constituída pela relação “secundum esse”, ou seja, segundo o ente, 

tomada aqui como signo relacional, ou melhor, como ontologia relacional. A relação “secundum 

esse” propriamente dita é denominada como relação de tipo adventício por Poinsot e Soto33. Essa 

modalidade ocorre quando o ser completo toma termo à outro ser advindo, como um pai para um 

filho, ou uma norma antecedente em relação à outra consequente, ou mesmo o caso aqui 

investigado, da norma em relação ao seu status objetal e sua correspondente inteligibilidade. Como 

                                                        
29 Tomamos a opinião de Suarez, para quem a razão formal é aquela que concebe o signo a partir do conceito que o representa 

mentalmente. Suarez define o conceito formal como “o ato mesmo ou, o que é igual, o verbo com que o entendimento concebe 

uma coisa ou uma razão comum”. Dá-se o nome de “conceito” porque é uma concepção de nossa mente. E é chamado “formal” 
por três razões: 1) última forma da mente; 2) representa formalmente ao entendimento a coisa conhecida; 3) porque, na realidade, 
é o termo formal e intrínseco da concepção mental, consistindo, por assim dizer, nisto sua diferença do conceito objetivo. Este, 
diferentemente, pode ser entendido como “conceptus quidem per denominationem extrinsecam”, pois corresponde a coisa 
extrinsecamente referida pelo conceito formal, por meio do qual se afirma o objeto em questão. SUAREZ, Francisco. Disputaciones 
Metafísicas II: seccion primera. Madrid: biblioteca hispanica, 1959, p. 360 e seguintes.  

30 GREDT, J. Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae. 11. ed. Barcelona: herder, 1956, 154.  

31 POINSOT, Juan (Juan de Santo Tomas). De los signos y los conceptos, p. 155.  

32 POINSOT, Juan (Juan de Santo Tomas). De los signos y los conceptos, p. 155.  

33 SOTO, Domingo de. Summulae I: cap. 4, p. 50 e ss.     
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relação segundo o ser, a norma, assim, designa a modalidade própria de ente consignado, da ordem 

almejada em suas articulações possíveis. Como signo consignado, a norma é signo de razão. Porque 

a relação baseada em signos reais é aquela que ocorre necessariamente por um imperativo lógico 

e/ou segundo a natureza das coisas, a norma só pode suscitar relações de razão, pois sua 

conjeturação de significados pressupõe um ato específico da inteligência prática. O signo “norma”, 

enquanto enunciado, apenas mostra um conjunto de palavras articuladas. Como signo de razão 

aduz uma plêiade de relações que se estabelecem por intermédio da inteligência. Já que a relação 

baseada em signos de razão é aquela que subsiste na inteligência, na mente, formando sujeitos e 

predicados a partir de uma concepção formal imaginada como tal, a norma é signo que toma a 

racionalidade como caso simpliciter 34 . Relativamente aos destinatários das normas, as 

correspondentes concepções de ordem são imaginadas por esses agentes, que as tomam como 

estruturas de ação a serem seguidas. A estrutura da ordem contemplada na norma apresenta uma 

direção determinada para as relações sociais abarcadas, servindo de referência notacional para as 

proposições deônticas35.  

A relação “secundum esse” de razão é o tipo específico e categorial de relação da norma com 

seu status objetal, uma relação sucedida entre a razão prática e a conjuntura de imagens da ordem 

social. Formalmente, a razão ontológica do signo norma aponta para a concepção imaginada de 

uma ordem contemplada pelos agentes a partir da inteligibilidade de seu aspecto semântico, a 

saber, da proposição deôntica que lhe é subjacente.  

Para o destinatário, a norma alude a uma ordem tomada como ente de razão na imaginação, 

que pode ou não coincidir com a concepção real da ordem social no plano fático. É nessa relação 

que a norma preserva seu ser de signo, precisamente porque não se reduz ao ser do objeto.   

Por isso, embora com dois termos – a saber, o objeto designado e a faculdade cognoscitiva-

, a norma se articula com ambos mediante relação desproporcional com alcances distintos. A 

desigualdade de termos implica na desproporção de alcances, pois enquanto mira ao designado 

como razão formal, também o faz à faculdade como objeto de intelecção.  

A norma é um signo convencional e, por isso, projeta relações de razão, ou melhor, por ser 

                                                        
34 A razão é o aspecto central, em comparação com a disposição empírica das palavras no texto da norma, verificável pelos meios 

virtuais ou pela cópia impressa do texto em folha de papel. É nesse sentido que a razão ocupa posição central na captação do 
significado da norma jurídica.  

35 KALINOWSKI, Georges. Introductión a la lógique jurídique, p. 95.  
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convencionada em uma comunidade política é tomada como um ente de razão de primeira 

intenção. Os signos convencionais se relacionam por ordenação extrínseca do intelecto que os 

constitui para significar algo atinente a uma primeira intenção. Ora, a intenção é faculdade ativa de 

captação dos fins e direção dos meios aos objetivos correspondentes à um espectro de ações. Por 

isso, a intenção primordial é aquela que segue imediatamente a uma ação real. Nas palavras de 

Araújo: “a intenção primeira.... é aquela que imediatamente segue a uma ação real, e nela se funda; 

mas deste modo é a relação do signo (convencional), já que, posta a instituição ativa, em seguida 

surge a significação das vozes, e, em outras livremente instituídas para significar, em seguida o 

intelecto lhes pede que atribua a relação de signo para então usá-las para significar”36.   

Nos signos convencionais, assim, a razão de signo não se explica somente como simples 

denominação extrínseca37 de um ente real, senão que sua instituição pela comunidade visa a ser 

explicitada pela relação com o objeto designado secundum rationis. É a ordem social que a razão de 

signo menciona como objeto designativo e, assim, como status objetal implícito da norma como tal. 

A convenção em torno à norma é convenção sobre um cadinho de ordenação social, isto é, sobre 

um conjunto de ações desejáveis pelos membros participantes. A intenção primeira é concebida 

como pretensão para ação, como um agregado uniforme de razões para a ação articuladas em um 

gênero específico de ordem. 

Não se trata, portanto, de uma relação real, mas de relação “racional”. É a imaginação que 

dá suporte à razão prática para que, participando na concepção de ordem social consiga conceber 

na ação do próprio agente o significado normativo adequado à referência do status objetal. A ordem 

designada é “razão de signo”, “razão da norma”, pois visa representar algo distinto dos enunciados 

em suas estruturas conceituais, estabelecendo uma mediação entre o signo propriamente dito e a 

faculdade cognoscitiva. É, portanto, a própria espécie inteligível impressa na mente de quem lê a 

norma dentro da imaginação e do intelecto. Para a faculdade cognoscitiva, é princípio de seu próprio 

conhecimento, já que é nele que se atualiza a operação intelectiva. Na relação com a inteligência 

prática, a ordem não pode ser vista como signo formal, senão como ato de representação em 

                                                        
36 ARAUJO, Francisco de. Commentariorum in universam Aristotelis Metaphysicam tomus primus. Lib. 3, q. 2, a. 2., p. 9.  

37 A expressão denominatio extrinseca foi cunhada por Suarez e corresponde ao conceito objetivo, ao objeto designativo, isto é, à 
coisa extrinsecamente referida pelo conceito formal, por meio do qual se afirma o objeto em questão. Por não ser termo intrínseco 
de conceituação, assume-se como objeto e matéria a que se refere o conceito formal, a saber, a definição conceitual da coisa. É 
para esse objeto que tende, nas palavras do granadino, “toda a penetração de nossa mente”, ou ainda, toda ratio obiectiva, o que 
Averrois chama de “intentio intellecta”. SUAREZ, Francisco. Disputationes Metaphysicae  II, s. 1, n. 13: tomo I. Madrid: Gredos, 
1960, p. 361 e ss.  
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sentido operacional, enquanto a razão apoia-se na imagem e na memória para encarnar a 

modalidade de ação prática correspondente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As normas jurídicas ocupam espaço de considerável importância no imaginário das 

sociedades democráticas. Pouco enfrentada, a metalinguagem subjacente à estrutura 

composicional das normas é temática de fundamental relevância tanto para as teorias da 

argumentação jurídica como para o conjunto das operações inferenciais e dos teoremas de lógica 

deôntica.  

Estabelecemos, assim, alguns paralelos entre a lógica dos significados tal como entendida 

por alguns dos escolásticos ibéricos e a teoria da norma jurídica. Nosso intento foi o de esclarecer 

alguns pontos obscuros na natureza linguística da norma, bem como algumas de suas conexões com 

o ato racional de intelecção e com os objetos perseguidos pelo Direito, em geral, e pelas próprias 

normas, em particular. A noção ampliada de ordem social é de crucial importância para a correta 

compreensão do âmbito semântico das normas, ou melhor: das proposições normativas dotadas de 

valor de verdade. Nosso artigo, assim, procurou satisfazer uma condição prévia ao postulado básico 

da lógica deôntica: o de explicitar o trajeto epistemológico entre a norma e a proposição normativa, 

tendo em vista um status objetal.  
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OS (DES) CAMINHOS DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DOS 

TRABALHADORES MIGRANTES E SUAS FAMÍLIAS 

 

Luciene Dal Ri1 

 

INTRODUÇÃO 

O número de pessoas vivendo fora de seu país de origem vem crescendo anualmente e 

chegou a 258 milhões, no ano de 2017. O aumento dos fluxos migratórios internacionais tem 

desencadeado políticas estatais bastante restritivas que fomentam a situação irregular de 

imigrantes e aumentam os riscos de exploração e de abuso. A situação agrava-se com a estimativa 

de que 74% dos migrantes internacionais sejam trabalhadores, fato que vem mantendo a 

preocupação de organizações como as Nações Unidas. 

 O trabalho das Nações Unidas para a proteção do imigrante é visível principalmente em cinco 

instrumentos jurídicos internacionais: 'Convenção relativa ao estatuto dos refugiados' (1951), 

'Protocolo sobre o status dos refugiados' (1967), 'Convenção internacional sobre a proteção dos 

direitos de todos os imigrantes trabalhadores e suas famílias' (1990), 'Protocolo adicional à 

convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional relativo à prevenção, 

repressão e punição do tráfico de pessoas, em especial mulheres e crianças' (2000), e 'Protocolo 

adicional à convenção das Nações Unidas contra o crime organizado transnacional, relativo ao 

combate ao tráfico de migrantes por via terrestre, marítima e aérea' (2000).  

 A dificuldade na efetivação de direitos ao imigrante no mundo reflete-se na baixa adesão 

dos Estados aos cinco citados instrumentos internacionais. Segundo o International Migration 

Report 2017, apenas 37, dos 193 Estados-membros das Nações Unidas, tinham ratificado os cinco 

instrumentos internacionais, enquanto 13 Estados-membros não tinham ratificado nenhum. 

 Dos citados instrumentos, o único que ainda não foi ratificado e incorporado ao 

                                                        
1  Doutora em Direito pela Università degli Studi di Roma - La Sapienza. Professora do curso de graduação em Direito do Centro 

Universitário Católica de Santa Catarina. Professora no curso de graduação em Direito e no de Relações Internacionais, no 
programa de Mestrado e de Doutorado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí, UNIVALI, Itajaí, SC. E-mail: 
luciene.dalri@univali.br. O presente artigo se insere nas atividades de pesquisa do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciência 
Jurídica, Univali, que tem como área de concentração Fundamentos do Direito Positivo, em específico na linha de pesquisa em 
Constitucionalismo e Produção do Direito e no grupo de pesquisa em Estado, Constitucionalismo e Produção de Direito. 
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ordenamento jurídico brasileiro é a 'Convenção internacional sobre os direitos dos trabalhadores 

migrantes e suas famílias'. Como evidenciado, a citada 'convenção' é um dos mais importantes 

instrumentos internacionais de proteção ao imigrante trabalhador. A demora na ratificação da 

citada 'convenção' e as suas possíveis formas de recepção são o objeto deste capítulo.  

 A demora para a ratificação seria fruto do tempo médio no processo de recepção de tratados 

internacionais sobre direitos humanos pelo Brasil ou fruto do desinteresse dos poderes executivo e 

legislativo?  

 Questiona-se também se a demora e o possível desinteresse dos poderes políticos na 

recepção da 'convenção' pode ser fruto da dissonância com o ordenamento jurídico brasileiro. 

Buscando responder essas questões, coube avaliar o processo de ratificação da 'convenção' e 

confrontar o seu conteúdo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e com a 

Lei de migração. 

 A demora apresentada pelo Poder executivo e pelo Poder legislativo brasileiro no que 

concerne à ratificação da 'convenção', de 1990, fomenta também o questionamento sobre outra 

possível forma de vincular o Brasil ao citado instrumento internacional. Questiona-se então sobre a 

possível vinculação do país por meio da aplicação de costume em direito internacional e os 

desdobramentos dessa possível aplicação dentro do ordenamento jurídico pátrio. 

 

1. A CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DOS TRABALHADORES MIGRANTES E 

SUAS FAMÍLIAS 

Sendo um dos mais importantes instrumentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos, e particularmente dos direitos do imigrante trabalhador, a 'Convenção internacional 

sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e suas famílias', trata de direitos individuais e sociais 

e de “condições saudáveis, equitativas, dignas e legais em matéria de migração internacional, de 

trabalhadores”, documentados e não documentados e dos membros de suas famílias. 2  A 

'convenção' busca garantir direitos iguais entre os trabalhadores nacionais e aqueles estrangeiros, 

documentados ou não, assegurando direitos também aos seus dependentes que estejam em 

                                                        
2  Ver título da parte VI da Convenção. (UNTC. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of their Families. New York, 18 December 1990. Disponível em: 
<https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&lang=en>. Acesso em: 21 de nov. de 
2018.) 
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situação migratória. 

 Muito embora a 'convenção' tenha sido adotada de forma consensual na reunião da 

assembleia geral da Organização das Nações Unidas, em 18 de dezembro de 1990, pela Resolução 

45/158, sua entrada em vigor ocorreu apenas em 3 de julho de 2003, treze anos após sua adoção, 

quando do depósito do vigésimo instrumento de ratificação.3 

 Todo o reconhecimento dado pelas Nações Unidas torna-se questionável ao se considerar 

que a convenção não se aplica a alguns tipos de trabalhadores, conforme previsto em seu artigo 3°, 

dentre eles chama a atenção os casos de maior vulnerabilidade como os refugiados e expatriados; 

os estudantes e estagiários; os marinheiros e aos trabalhadores de estruturas marítimas.4 Mesmo 

com convenções específicas para os diferentes tipos de trabalhadores, a exclusão denota a 

desigualdade de tratamento, que pouco condiz com a concepção de direitos humanos.  

 A convenção também permite a “relativização” do direito do trabalhador imigrante e dos 

membros de sua família, por meio de restrições previstas em lei e necessárias para “a segurança 

nacional, a ordem pública, a saúde ou moral pública, ou os direitos e liberdade de outros”, como a 

possível expulsão desprovida de fundamentos. Por outro lado, são reconhecidos os direitos e 

liberdades fruto de legislação interna ou de tratados bi ou multilaterais que sejam mais benéficos.5 

 Atualmente, apenas 51 Estados ratificaram a citada convenção, sendo todos países em via 

de desenvolvimento e tendencialmente países de emigração. Os grandes países de destino de 

                                                        
3  “Dos dez instrumentos da ONU de apoio aos direitos humanos, a Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores 

Migrantes e Suas Famílias foi a que mais demorou a entrar em vigor – 23 anos – e a que possui a mais lenta taxa de ratificações 
por Estados-membros da ONU – nenhuma dos países desenvolvidas, principais destinos de imigrantes, assinaram o tratado”. 
ONUBR. Direitos dos migrantes: Comitê da ONU pede que países ratifiquem tratado global. ONUBR, 07 de abril de 2014. Disponível 
em: <https://nacoesunidas.org/direitos-dos-migrantes-comite-da-onu-pede-que-paises-ratifiquem-tratado-global/>. Acesso em: 
21 de nov. de 2018. 

4  Conforme artigo 88 da Convenção, o Estado que aderir ao citado instrumento não pode excluir da sua aplicação uma categoria 
qualquer de trabalhadores migrantes Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias, 
1990: “Artigo 3. Esta Convenção não se aplica: a) Às pessoas enviadas ou empregadas por organizações e organismos 
internacionais, nem às pessoas enviadas ou empregadas por um Estado fora do seu território para desempenharem funções 
oficiais, cuja admissão e condições são regulados pela lei internacional geral ou por acordos ou convenções internacionais 
específicos; b) Às pessoas enviadas ou empregadas por um Estado ou por conta desse Estado fora do seu território que participam 
em programas de desenvolvimento e em outros programas de cooperação, cuja admissão e estatuto são regulados por acordo 
celebrado com o Estado de emprego e que, nos termos deste acordo, não são consideradas trabalhadores migrantes; c) Às pessoas 
que se instalam num Estado diferente do seu Estado de origem na função de investidores; d) Aos refugiados e expatriados, salvo 
disposição em contrário da legislação nacional relevante do Estado Parte interessado ou de instrumentos internacionais vigentes 
para esse Estado; e) Aos estudantes e estagiários; f) Aos marinheiros e aos trabalhadores de estruturas marítimas que não tenham 
sido autorizados a residir ou a exercer uma atividade remunerada no Estado de emprego”. 

5  Sobre acesso à informação e atendimento consular ver também Convenção de Viena sobre Relações Consulares, de 1963, 
incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro em 1967. Sobre acesso à informação e atendimento consular, bem como sobre 
direitos do imigrante trabalhador não documentado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos segue a mesma linha da 
Convenção por meio respectivamente das Opiniões Consultiva 16/1999 e 18/2003. 
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imigrantes, como Estados Unidos, Canadá e Alemanha não ratificaram o instrumento. No âmbito do 

Mercosul, o Brasil é o único país que ainda não ratificou a Convenção.6 

 O Brasil recepcionou, porém, duas importantes convenções da Organização Internacional do 

Trabalho quanto ao estrangeiro/imigrante trabalhador, sendo elas:  

- a n. 19, 'Convenção concernente a igualdade de tratamento dos trabalhadores estrangeiros e 

nacionais em matéria de indenização por acidentes no trabalho', incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro via decreto executivo nº 41.721, de 1957.7 

- a n. 97, 'Convenção sobre trabalhadores migrantes', de 1949, incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro via decreto executivo n° 58.819, de 1966.8 

 Em 1989, o Brasil rejeitou a convenção n. 143 da OIT, sobre imigrações em condições 

abusivas e promoção da igualdade de oportunidades e de tratamento aos trabalhadores migrantes 

(de 1975) 9  e como anteriormente evidenciado, tem tardado em décadas na ratificação e 

incorporação da 'Convenção internacional sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e suas 

famílias' (de 1990).10  

 

2. OS (DES)CAMINHOS DA CONVENÇÃO ENTRE O EXECUTIVO O LEGISLATIVO 

O Brasil foi representado na reunião da assembleia geral que resultou na Resolução 45/158, 

com a anuência à 'convenção', mas não a assinou. Muito embora a ratificação da 'convenção' 

estivesse prevista como meta do primeiro Programa nacional de direitos humanos (decreto 

                                                        
6  Ver quadro informativo UN. Office of the high commissioner. Ratification Status for CMW - International Convention on the 

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Disponível em: 
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CMW&Lang=en>. Acesso em: 21 de nov. de 
2018. 

7  A Convenção da OIT n. 19 foi adotada pela conferência em sua sétima sessão, Genebra, 5 de junho de 1925 – (com as modificações 
da convenção de revisão dos artigos finais de 1946). A eficácia da Convenção é baseada em reciprocidade e não limita seu texto 
aos trabalhadores regulares, dando margem de aplicabilidade do instrumento internacional aos trabalhadores em situação 
irregular e aos trabalhadores fronteiriços.  

8  A Convenção 97 da OIT, aprovada em 1939 e revista em 1949, prevê tratamento não menos favorável ao trabalhador imigrante 
regular em relação àquele nacional, “sem discriminação de nacionalidade, de raça, de religião ou de sexo, aos imigrantes que se 
encontrem legalmente nos limites do seu território”. OIT. Convenção nº 97 da OIT, Trabalhadores Migrantes (Revista em 1949). 
22 de Janeiro de 1952. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-
permanentes/cdhm/comite-brasileiro-de-direitos-humanos-e-politica-externa/ConvOITTrabMig.html>. Acesso em: 21 de nov. de 
2018, art. 6°. 

9  Decreto Legislativo nº 86, de 1989: “Aprova os textos das Convenções nºs 135 e 161 e rejeita a de nº 143, da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT”. Os motivos da rejeição são basicamente ligados aos contrastes com o Estatuto do Estrangeiro e 
estão evidenciados no relatório: OIT. Migração laboral no Brasil: políticas, leis e boas práticas (2007 a 2016). Brasília: OIT, 2016. 
Disponível em: <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-
brasilia/documents/publication/wcms_547266.pdf>. Acesso em: 21 de nov. de 2018. 

10  A OIT também apresenta duas Recomendações sobre trabalhadores imigrantes: a n. 86, 1949, e a n. 151 , de 1975. 
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executivo n° 1.904, de 13 de maio de 1996)11 e tenha sido recomendada a sua adesão pelo Conselho 

nacional de imigração ao Ministério das relações exteriores, em 03/12/200812, o Presidente da 

República nunca assinou a 'convenção' e enviou mensagem com pedido de aprovação do 

instrumento ao Congresso Nacional (MSC 696/2010), para o início do processo de ratificação, 

apenas em 13 de dezembro de 2010, ou seja, vinte anos após sua adoção e sete anos após sua 

entrada em vigor.13 

No processo de recepção da convenção, o poder executivo optou portanto em obter 

diretamente o aval do Congresso Nacional para a ratificação, adotando praxe diferenciada em 

relação aos atos internacionais.14 

A mensagem do Presidente da República foi acompanhada pela exposição de motivos do 

Ministro das relações exteriores que apontou a necessária apresentação de reserva por parte do 

Congresso Nacional ao artigo 18, 3º, alínea g; e ao artigo 22, 3º e recomendou como trâmite de 

incorporação o rito do artigo 5°, parágrafo 3°, da Constituição federal de 1988, por se tratar de 

convenção em tema de direitos humanos.  

Evidencia-se que o citado rito constitucional dará à convenção valor normativo equivalente 

                                                        
11  Ações internacionais para proteção e promoção dos Direitos Humanos, ação 198,  p. 256: “198. Ratificar a Convenção Internacional 

para Proteção dos Direitos dos Migrantes e de suas Famílias, aprovada pela ONU em 1990”. Disponível em: 
http://www.mdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/pdfs/programa-nacional-de-direitos-humanos-pndh-3 

12  A Resolução Recomendada CNIg nº 10 de 03/12/2008 evidencia a posições do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério 
da Justiça como favorável à assinatura pelo Governo Brasileiro da Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos de Todos 
os Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias e recomenda a promoção da adesão do Brasil à citada convenção. (BRASIL. 
Conselho Nacional de Imigração. Resolução RECOMENDADA CNIg nº 10 de 03/12/2008. Brasília, 2008. Disponível em: 
<http://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-10-2008_109033.html>. Acesso em: 21 de nov. de 2018.) 

13  Sobre o tema ver Nota Técnica 'Tramitação da convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos os trabalhadores 
migrantes e dos membros das suas famílias nos poderes executivo e legislativo (Mensagem 696, de 2010, do Poder Executivo)', de 
Maria Ester Camino e Vicente Marcos Fontanive. (BRASIL. Tramitação da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos 
de todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros das suas famílias nos Poderes Executivo e Legislativo (Mensagem 696, de 
2010, do Poder Executivo). Brasília: Câmara dos Deputados, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema3/2014_11685.pdf>. Acesso em: 
21 de nov. de 2018.) 

14  A incorporação de atos internacionais pelo Brasil ocorre, via de regra, com a assinatura dos atos internacionais pelo representante 
brasileiro, cabendo ao Poder Executivo o envio do ato ao Congresso, que por meio de Decreto Legislativo dará o seu aval. O Poder 
Executivo providencia então o depósito do instrumento de ratificação no local convencionado no ato internacional, e logo depois 
emite decreto executivo, promulga e publica o texto em âmbito interno. Apenas 39 países assinaram a Convenção, sendo que 51 
países a ratificaram. (UN. Office of the high commissioner. Ratification Status for CMW - International Convention on the Protection 
of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Disponível em: 
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CMW&Lang=en>. Acesso em: 21 de nov. de 
2018).  A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados (promulgada pelo Decreto nº 7.030, de 2009) prevê no seu artigo 11 
que o “consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-se pela assinatura, troca dos instrumentos 
constitutivos do tratado, ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, ou por quaisquer outros meios, se assim acordado”. Sobre 
o tema ver: BRASIL. Tramitação da Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes 
e dos membros das suas famílias nos Poderes Executivo e Legislativo (Mensagem 696, de 2010, do Poder Executivo). Brasília: 
Câmara dos Deputados, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-
tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema3/2014_11685.pdf>. Acesso em: 21 de nov. de 2018. 
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à emenda constitucional e que caso sua aprovação ocorresse via procedimento ordinário, a 

convenção teria valor equivalente à norma supralegal. 

 De qualquer forma, a MSC 696/2010 ainda aguarda a “Constituição de Comissão 

Temporária” pela mesa diretiva da Câmara dos Deputados, sinalizando que a demora do poder 

executivo encontra prolongamento no poder legislativo.15 

Considerando tratar-se de convenção internacional sobre direitos humanos e o 

prolongamento de décadas para a sua incorporação, fez-se consulta aos demais instrumentos de 

mesmo tipo adotados pelas Nações Unidas e que tenham sido ratificados pelo Brasil, buscando 

entender se o prolongado tempo para recepção também é observado no processo dos demais.  

Observou-se que os tratados sobre direitos humanos, adotados pela ONU e que tenham sido 

ratificados pelo Brasil, tem média de tempo de ratificação de aproximadamente 7 anos e 9 meses, 

sendo que o mesmo tipo de tratado que tenha sido assinado e ratificado após a promulgação da 

Constituição federal de 1988, tem tempo médio do processo de ratificação de aproximadamente 4 

anos e 11 meses.16 A emenda constitucional n. 45/2004 poderia ter prolongado o tempo médio de 

ratificação de tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, devido à recepção por 

meio de um rito com maior complexidade de aprovação no congresso nacional.17  Observa-se, 

porém, que as duas convenções posteriores à emenda constitucional 45, tiveram trâmites 

relativamente rápidos: 

- a 'Convenção internacional para a proteção de todas as pessoas contra o desaparecimento forçado', 

de fevereiro de 2007, foi ratificada em 29 de novembro de 2010.18 O seu processo de tramitação foi 

ordinário, conforme Mensagem da Presidência da República MSC 400/2009, e deu à ela valor de 

norma supralegal.  

                                                        
15  As movimentações ocorridas na Câmara dos Deputados desde então não alteram a atual situação da MSC 696/2010 de 

“Aguardando Constituição de Comissão Temporária pela Mesa”. (BRASIL. Poder Executivo. MSC 696/2010. Brasília, 2010. 
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=489652>. Acesso em: 21 de nov. 
de 2018). 

16  O cálculo considera o tempo de ratificação dos principais instrumentos internacionais sobre direitos humanos, conforme 
informações disponibilizadas no site: UN. Office of the high commissioner. Ratification Status for CMW - International Convention 
on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. Disponível em: 
<https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CMW&Lang=en>. Acesso em: 21 de nov. de 
2018. 

17  A emenda constitucional n. 45/2004 altera o artigo 5º da constituição federal de 1988, incluindo o parágrafo terceiro que trata do 
processo de recepção de tratados internacionais específicos sobre direitos humanos. CRFB, 1988, art. 5°, “§ 3° Os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

18  A citada convenção foi incorporada por meio do Decreto Executivo n. 8.767, de 11 de maio de 2016. 
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- a 'Convenção sobre direitos das pessoas com deficiências' foi assinada em março de 2007 e ratificada 

pelo rito que a confere status equivalente à emenda constitucional, em 01 de agosto de 2008.19 

Evidencia-se também que dentre os tratados compilados pelo Alto Comissariado das Nações 

Unidas, em tema de direitos humanos, os que o Brasil mais tardou a ratificar foram os: 'Pacto 

internacional sobre direitos civis e políticos'20 (1966), por cerca de 25 anos; o 'Pacto internacional 

sobre direitos econômicos, sociais e culturais'21 (1966), por cerca de 25 anos; o 'Segundo protocolo 

adicional ao pacto internacional sobre os direitos civis e políticos com vista à abolição da pena de 

morte' (1989), por quase 20 anos. Os três instrumentos foram fruto de anuência em assembleia 

geral das Nações Unidas, dois deles tem como possível explicação na demora de ratificação, o 

desinteresse e resistência governamental durante o período de regime militar no Brasil. 22  É 

importante evidenciar também que a convenção de 1989 foi enviada pelo Poder executivo ao Poder 

legislativo apenas em 2005, que a sua aprovação pelo poder legislativo deu-se em 2009 e que ainda 

não houve a promulgação do decreto executivo que permite a sua  aplicação ao ordenamento 

jurídico brasileiro.23 

Os dados acima expostos permitem descartar a possibilidade de atendimento ao tempo 

médio no trâmite de ratificação de tratados internacionais, após a Constituição de 1988 e a Emenda 

Constitucional 45/2004, e reforçar o possível desinteresse dos Poderes executivo e legislativo com 

o tema. 

 A falta de ratificação da 'convenção' pelo Brasil dificulta as suas possibilidades de recepção, 

visto que o § 2º, do art. 5º, da Constituição federal de 1988, mesmo se interpretado de forma 

concomitante com os artigos 1º, inciso III e IV; art. 3º, incisos III e IV; e art. 4º, incisos II e IX da 

Constituição, requer a ratificação para que o Brasil seja considerado parte do tratado.24 

                                                        
19  A citada convenção foi incorporada por meio do Decreto Executivo n. 6949, de 25 de agosto de 2009. 

20  A citada convenção foi enviada pelo Poder executivo ao Poder legislativo apenas em 1985, por meio da MSG 620/1985, e 
incorporada por meio do Decreto executivo n. 592, de 06 de julho de 1992. 

21  A citada convenção foi enviada pelo Poder executivo ao Poder legislativo apenas em 1985, por meio da MSG 620/1985, e 
incorporada por meio do Decreto executivo n. 591, de 06 de julho de 1992. 

22  Na mesma linha segue a Convenção Americana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José da Costa Rica, fruto de 
anuência brasileira em 1969, enviada pelo Poder executivo ao Poder Legislativo em 1985, por meio da MSC 621/1985 e ratificada 
pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. 

23  A citada convenção foi enviada pelo Poder executivo ao Poder legislativo, por meio da MSG 924/2005, sendo aprovada por meio 
do decreto legislativo n. 311/2009. 

24  PIOVESAN, Flávia. Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. In: Superior 
Tribunal de Justiça; Secretaria de Estado dos Direitos Humanos. (Org.). A Proteção Internacional dos Direitos Humanos e o Brasil. 
Brasília, 2000, p. 87-104. Ver também PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 3. ed. São 
Paulo: Max Limonad, 1997, p. 82 ss. Art. 5°, § 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. 
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3. A DISSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

Considerando a demora para a ratificação da 'Convenção internacional sobre proteção de 

todos os trabalhadores e membros de suas famílias' como fruto do 'desinteresse' dos Poderes 

executivo e legislativo, questiona-se se tal comportamento   pode ser fruto da dissonância entre o 

conteúdo da 'convenção' e o ordenamento jurídico brasileiro. Dessa forma, a disparidade de 

conteúdo poderia trazer a sobreposição dos dispositivos convencionais e a necessária adequação 

brasileira. 

Mesmo considerando a afirmação de Francisco Carrion Mena25, de que a Convenção sobre 

os direitos dos trabalhadores não cria novos direitos, mas providencia padrões globais de proteção 

aos imigrantes, observa-se na exposição de motivos do Ministro de estado das relações exteriores, 

que acompanha a mensagem do Presidente da República (MSC 696/2010), a necessária 

apresentação de reserva em dois dispositivos da 'convenção': o artigo 18, 3º, alínea g; e ao artigo 

22, 3º. 

O artigo 18, § 3º, alínea g, afirma que "o trabalhador migrante ou membro da sua família acusado de 

ter infringido a lei penal tem, no mínimo, direito a não ser obrigado a testemunhar ou a confessar-se 

culpado". Embora o ordenamento jurídico brasileiro garanta o direito de não se incriminar, entende-

se que qualquer pessoa tem o dever de servir como testemunha quando chamada em juízo. O item 3 

do artigo 22, que trata da expulsão do trabalhador migrante, admite que a decisão sobre a expulsão 

seja, em circunstâncias excepcionais, desprovida de fundamento. Sobre esse dispositivo, recordo a 

situação vexatória a que foram submetidos os brasileiros impedidos de entrar em alguns países da 

Europa, para se constatar os danos que lhes seriam causados no caso de uma expulsão imotivada. No 

Brasil, a expulsão do estrangeiro, embora seja ato de império, submete-se a condicionantes 

estabelecidas na Lei n.º 6.815, de 1980, sendo-lhe assegurado o direito de defesa. O Brasil tem 

defendido que tal postura seja adotada por toda a comunidade internacional, com vistas a proteger 

os migrantes contra arbitrariedades cometidas por autoridades responsáveis pelo controle 

migratório.26  

O direito de não testemunhar seria uma inovação que criaria distinção entre o nacional e o 

estrangeiro, denotando situação menos benéfica ao cidadão brasileiro e desdobrando-se em 

possível obstrução da justiça e violação de regra constitucional de igualdade de tratamento. Em 

situação completamente oposta, o artigo 22, 3 da 'convenção' permite a expulsão sem 

                                                        
25  ONUBR. Direitos dos migrantes: Comitê da ONU pede que países ratifiquem tratado global. ONUBR, 07 de abril de 2014. Disponível 

em: <https://nacoesunidas.org/direitos-dos-migrantes-comite-da-onu-pede-que-paises-ratifiquem-tratado-global/>. Acesso em: 
21 de nov. de 2018. 

26  BRASIL. EM No 00190 MRE – DTS/DNU/DDH/DAI-STES SHUM ONU. Brasília, 30 de abril de 2010. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=26924095012DF4239C85C95B30258480.proposic
oesWebExterno1?codteor=917816&filename=MSC+696/2010er>. Acesso em: 21 de nov. de 2018. 
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fundamentação em circunstâncias excepcionais, algo vetado pela legislação brasileira, por se tratar 

de ato administrativo fruto de processo específico, com direito de ampla defesa e contraditório e 

pedido de reconsideração da decisão.27 

A dissonância com o ordenamento jurídico brasileiro, embora pontual, é importante, por 

implicar em situação de desigualdade, sendo menos benéfica ao nacional em um dispositivo e 

menos benéfica ao estrangeiro em outro. A ratificação da 'convenção' sem a apresentação de 

reserva, nos dois pontos elencados acima, poderia criar não apenas um impasse na aplicação da 

norma, como a responsabilidade internacional em caso de seu não cumprimento, conforme artigo 

27 da Convenção de Viena de 1969, sobre direito dos tratados. 

Quanto aos demais dispositivos, a 'convenção' reforça padrões globais de proteção ao 

imigrante trabalhador e suas famílias, trazendo como inovação principalmente dispositivos voltados 

à representatividade do imigrante (art. 42,1) e à consideração dos problemas decorrentes da 

privação de liberdade do estrangeiro trabalhador aos membros de sua família, em particular os 

cônjuges e filhos menores (art. 17, 6). 

A não incorporação da 'convenção' não impede a recepção de seus dispositivos, por meio da 

influência sobre a legislação interna. De fato, a análise dos textos normativos denota que existe uma 

certa influência da 'Convenção Internacional sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e Suas 

Famílias' na preparação do projeto da nova Lei de migração, como a forma de exposição da definição 

de conceitos no início dos textos normativos e a clara previsão de direitos aos estrangeiros não 

documentados. 

 Evidencia-se, porém que os direitos individuais e os sociais afirmados ao estrangeiro na Lei 

de migração são muito mais fruto das previsões e interpretações constitucionais, do que da citada 

'convenção', posterior em dois anos à Constituição federal de 1988. Evidencia-se também que a 

interpretação constitucional brasileira implica em afirmação de direitos individuais ao estrangeiro, 

muito antes da confecção da citada 'convenção'. O instrumento internacional pode ter reforçado, 

mas não iniciado o processo de abertura e de reconhecimento de direitos constitucionais ao 

estrangeiro no Brasil.28 

                                                        
27  Ver lei 13.445/2017, art. 54-60 e lei 9784/1999. 

28  Sobre direitos do estrangeiro, ver: DAL RI, Luciene; CHRISTOFFOLI, A. R. Dos direitos sociais à imigração haitiana nos municípios 
da AMFRI: implementação e dificuldades. In: SANTOS, Rafael Padilha dos (Org.). Migrações transnacionais no Estado de Santa 
Catarina. Itajaí: Univali, 2017, v. 1, p. 138-161. 
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 Diante da gama de direitos constitucionais, que abarcam aqueles individuais e 

sociais, e daqueles presentes na Lei de migração, afirmados aos estrangeiros, documentados ou 

não, observa-se que a incorporação da 'convenção', de 1990, ao ordenamento jurídico 

brasileiro pouco inovaria de forma benéfica, mas evidenciaria internacionalmente a proteção 

interna dada ao estrangeiro, bem como reforçaria padrões globais de proteção ao imigrante 

trabalhador e suas famílias. 

 

4. DA CONVENÇÃO AO COSTUME INTERNACIONAL 

 A demora apresentada pelo Poder executivo e pelo Poder legislativo brasileiro no que 

concerne à ratificação da 'Convenção internacional sobre os direitos dos trabalhadores migrantes e 

suas famílias', de 1990, fomenta o questionamento sobre outras possíveis formas de vincular o Brasil 

ao citado instrumento internacional.  

 Na tentativa de dar máxima aplicação à 'convenção', o diretor do alto comissariado de 

direitos humanos das Nações Unidas em Nova Iorque, Ngonlardje Mbaidjol 29 , afirma que a 

'convenção' deve ser entendida como costume internacional por ter sido adotada pela assembleia 

geral das Nações Unidas, de forma consensual, sendo consequentemente aplicada pela Corte 

Internacional de Justiça, ainda que não tenha sido ratificada pelos Estados, conforme artigo 38, 

inciso I, alínea “b” do estatuto da corte.30 

 A afirmação de Ngonlardje Mbaidjol baseia-se em concepção na qual o reconhecimento do 

costume seria mais rápido do que na concepção tradicional, que é baseada na prática reiterada e 

prolongada do ato no tempo. Na 'nova' concepção, o pronunciamento de organizações 

internacionais, como as Nações Unidas, ou a promulgação de tratados multilaterais consensuais são 

considerados evidencia do costumes em direito internacional. 31  O conteúdo do costume 

                                                        
29  UN. Presentation to the International Law Migration Course. New York, 19 june 2007. Disponível em: 

<https://www.unitar.org/ny/sites/unitar.org.ny/files/OHCHR_MWC.pdf>. Acesso em: 21 de nov. de 2018. 

30  Decreto nº 19.841, de 22 de outubro de 1945: Promulga a Carta das Nações Unidas, da qual faz parte integrante o anexo Estatuto 
da Corte Internacional de Justiça, assinada em São Francisco, a 26 de junho de 1945, por ocasião da Conferência de Organização 
Internacional das Nações Unidas. “Artigo 38. 1. A Côrte, cuja função é decidir de acôrdo com o direito internacional as 
controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará: a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais. que estabeleçam 
regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes;b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita 
como sendo o direito; c) os princípios gerais de direito reconhecidos pelas Nações civilizadas; d) sob ressalva da 
disposição do art. 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes Nações, como meio 
auxiliar para a determinação das regras de direito. 2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Côrte de decidir uma 
questão ex aeque et bano, se as partes com isto concordarem”. 

31  Sobre a diferença entre a concepção tradicional e a nova concepção do CIL, ver TOUSCOZ, Jean. Direito Internacional. Algueirão-
Mem Martins: Publicações Europa-América. 1993, p. 212 ss. BRADLEY, Curtis A.; GOLDSMITH, Jack L. Customary international law 
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internacional, segundo, Bradley e Goldsmith, também teria mudado e estaria regulando matérias 

que tradicionalmente são atribuídas ao direito interno de cada país: “By far the largest such body of 

new CIL concerns human rights”.32 

 A concepção da citada 'convenção' como costume em direito internacional, portanto, 

permitiria a sua aplicação pela Corte Internacional de Justiça, bem como a responsabilização dos 

Estados que a descumprirem.   

 

5. O POSSÍVEL (DES)CAMINHO DA CONVENÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO: O COSTUME 

INTERNACIONAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO33 

 Considerando a 'convenção' como costume internacional, ou seja, norma com valor em 

âmbito internacional e aplicável pela Corte Internacional de Justiça, qual seria o impacto da 

'convenção' dentro do ordenamento jurídico interno? Como a 'convenção' poderia ser recebida e 

aplicada dentro do Brasil? 

 A recepção do direito internacional, no sistema jurídico brasileiro sempre encontrou suas 

grandes linhas de regulamentação nas constituições nacionais, sem para tanto apresentar 

completude e clareza no processo de recepção. A Constituição federal de 1988, por exemplo, trata 

de forma parcial ou incompleta sobre a incorporação do direito internacional ao direito interno. As 

lacunas do texto constitucional deixam espaço, então, à atuação de outras fontes do direito, como 

as normas costumeiras. 

 Observa-se então que a relação entre a constituição e o direito internacional implica não 

                                                        

as federal common law: a critique of the modern position. Harvard Law Review. v. 110, n. 4 (Febr.), p. 815-76, 1997. Disponível 
em: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1981&context=faculty_scholarship. Consultado em 
13/05/2018. 

32  BRADLEY, Curtis A.; GOLDSMITH, Jack L. Customary international law as federal common law: a critique of the modern position. 
Harvard Law Review. v. 110, n. 4 (Febr.), p. 815-76, 1997. Disponível em: 
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1981&context=faculty_scholarship. Acesso em: 21 de nov. de 2018, 
p. 841. 

33  Sobre a recepção do costume internacional no ordenamento jurídico brasileiro, ver DAL RI, Luciene. Costumes e acordos 
internacionais versus Constituição. In: SOARES, Josemar; SANTOS, Rafael Padilhados; DAL RI, Luciene (Orgs.). Direito constitucional 
comparado e neoconstitucionalismo. Perugia: Università degli Studi di Perugia, 2016, v. 01, p. 132-155; DAL Ri, Luciene. O costume 
como fonte do direito: entre o constitucional e o internacional. In: OLIVIERO, Maurizio; ABREU, Pedro Manoel; PILAU SOBRINHO, 
Liton Lanes; SANTOS, Rafael Padilha dos; DAL RI, Luciene; ZANON JR., Orlando Luiz (Orgs.). Constitucionalismo como elemento 
para a produção do direito. Itajaí: Univali, 2016, v. 01, p. 166-183; DAL RI, Luciene; BENKENDORF, Alessandra. R. P. Imunidade de 
jurisdição e de execução trabalhista: respeito ao ordenamento internacional ou violação de direitos humanos? In: OLIVIERO, 
Maurizio; ABREU, Pedro Manoel; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; SANTOS, Rafael Padilha dos; SOARES, Josemar Sidinei; ZANON JR., 
Orlando Luiz (Orgs.). Ativismo judicial e judicialização de políticas públicas: a teoria da separação dos poderes no ambiente 
transnacional assimétrico. Itajaí: Univali, 2016, v. 02, p. 188-208. 
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apenas no processo de recepção de tratados internacionais, mas desdobra-se em outros elementos, 

como no valor normativo a ser atribuído aos tratados e aos costumes internacionais. 

 Nesse sentido, tem se observado uma tendência de países como o Brasil, por serem Estados 

democráticos, de buscarem harmonizar a interpretação de seu texto constitucional à ordem 

internacional. Conforme Finkelstein, “percebe-se que a intenção da constituição brasileira é 

conformar a ordem jurídica interna aos ditames do direito internacional”.34 

 Essa intenção de conformação é observada também na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, que por meio de suas decisões acolhe costumes internacionais, delineando, porém, muitas 

vezes práticas que vão além da Constituição e até mesmo a contrariam, dando-lhe menor 

estabilidade. Trata-se de prática que por sua natureza consuetudinária colide com o tradicional 

pressuposto positivista de sobreposição da norma positiva ao costume.35 A inversão do quadro 

hierárquico evidencia incoerência no tratamento do tema e inconstitucionalidade do ato, 

delineando uma cisão entre constituição e prática constitucional. As decisões encontradas tratam 

da aplicação do costume em direito internacional no que concerne à imunidade de jurisdição.36  

 Observa-se dessa forma que os costumes em direito internacional têm aplicação interna 

direta, por meio de jurisprudência, dispensando para tanto atos internos do Poder executivo e do 

Poder legislativo. Tal fato, subverte a ordem de recepção do direito internacional, por meio de 

tratados, prevista na Constituição federal de 1988 e denota a incoerência entre as formas de 

incorporação do direito internacional ao direito interno.37 

                                                        
34  FINKELSTEIN, Cláudio. Hierarquia das normas no direito internacional. Jus cogens e metaconstitucionalismo. Sâo Paulo: Saraiva, 

2013, p. 173. 

35  BRASIL. Decreto Lei n. 4657 de 04/09/1942, Art. 4°. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 
costumes e os princípios gerais de direito. 

36  Sobre o tema, ver: DAL Ri, Luciene. O costume como fonte do direito: entre o constitucional e o internacional. In: OLIVIERO, 
Maurizio; ABREU, Pedro Manoel; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; SANTOS, Rafael Padilha dos; DAL RI, Luciene; ZANON JR., Orlando 
Luiz (Orgs.). Constitucionalismo como elemento para a produção do direito. Itajaí: Univali, 2016, v. 01, p. 166-183; DAL RI, Luciene; 
BENKENDORF, Alessandra. R. P. Imunidade de jurisdição e de execução trabalhista: respeito ao ordenamento internacional ou 
violação de direitos humanos? In: OLIVIERO, Maurizio; ABREU, Pedro Manoel; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes; SANTOS, Rafael 
Padilha dos; SOARES, Josemar Sidinei; ZANON JR., Orlando Luiz (Orgs.). Ativismo judicial e judicialização de políticas públicas: a 
teoria da separação dos poderes no ambiente transnacional assimétrico. Itajaí: Univali, 2016, v. 02, p. 188-208. DAL RI, Luciene. 
Costumes e acordos internacionais versus Constituição. In: SOARES, Josemar; SANTOS, Rafael Padilhados; DAL RI, Luciene (Orgs.). 
Direito constitucional comparado e neoconstitucionalismo. Perugia: Università degli Studi di Perugia, 2016, v. 01, p. 132-155.  

Ver: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Informativo 545, de 4 a 8 demaio de 2009. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo545.htm>. Acesso em: 21 de nov. de 2018.  

37  “A norma costumeira aplica-se, assim, independentemente de qualquer ato interno. Sua recepção ocorre por via jurisprudencial. 
Os tribunais recolhem das provas da prática internacional a substância do costume e conferem-lhes sentido, diretamente, sem 
intermediação, nem consulta ao Poder Executivo”. LUPI, André Lipp Pinto de Bastos. O Brasil é dualista? Anotações sobre a vigência 
de normas internacionais no ordenamento brasileiro. Revista de informação legislativa, v. 46, n. 184, p. 29-45, out./dez. 2009, p. 
39. 
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 A aplicação da 'Convenção internacional sobre a proteção dos direitos de todos os 

imigrantes trabalhadores e suas famílias' no Brasil, como costume internacional, poderia, portanto, 

considerando suas dissonâncias com o ordenamento jurídico interno, trazer efeitos contrários à 

natureza e ao escopo do instrumento de direitos humanos. Essa hipótese é teoricamente afastada, 

porém, pela postura hermenêutica de adoção da primazia da norma mais favorável, diante de 

instrumentos internacionais, consoante artigo 5°, parágrafo 2° e jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal.38 

 Ademais, observa-se também que as situações de aplicação do costume internacional pelo 

Poder judiciário são concernentes aos costumes em sua versão clássica, com uso prolongado no 

tempo e amplo reconhecimento da sociedade internacional, e não com o acolhimento de indícios 

de costume de direito internacional baseado em breve duração e fruto da anuência dos Estados em 

assembleia geral das Nações Unidas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O Poder executivo atua com lenteza nas relações internacionais e o prolongamento no 

tempo para ratificação e incorporação da 'convenção' pode ser entendido como fruto do 

'desinteresse' não apenas do Poder executivo, mas também do Poder legislativo, em parte devido 

à proximidade de conteúdos com o ordenamento interno, em parte devido as suas pontuais e 

importantes dissonâncias. 

 A proximidade dos conteúdos evidenciou que a 'Convenção internacional sobre os direitos 

dos trabalhadores migrantes e suas famílias' não traria sensíveis benefícios ao imigrante 

trabalhador, visto que as inovações benéficas trazidas são voltadas principalmente 

à representatividade do imigrante e à consideração dos problemas desencadeados às famílias, com 

a privação de liberdade do trabalhador estrangeiro. Nesse contexto, muito embora a 'convenção' 

possa ter sido considerada como parâmetro na preparação da nova lei de migração (lei n. 13.445, 

de 2017), ela não é mais abrangente do que a Constituição federal de 1988 e a tradição brasileira 

de extensão de direitos fundamentais ao estrangeiro. 

                                                        
38  STF. HC 94695, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/09/2008, DJe-025 DIVULG 05-02-2009 PUBLIC 

06-02-2009 EMENT VOL-02347-04 PP-00658 RTJ VOL-00209-03 PP-01265. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000086401&base=baseAcordaos. Acessado em: 18/5/2018. 
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 Observa-se também que as dissonâncias se apresentam de forma grave em ao menos dois 

pontos, conforme motivação do Ministério das relações internacionais. O direito do imigrante 

trabalhador de não testemunhar seria uma inovação que criaria distinção entre o nacional e o 

estrangeiro, denotando situação menos benéfica ao cidadão brasileiro e desdobrando-se em 

possível obstrução da justiça e violação de regra constitucional de igualdade de tratamento. 

 No que concerne à expulsão do trabalhador migrante, a 'convenção' (artigo 22, item 3) prevê 

que deverá ser “exceto em circunstâncias excepcionais, devidamente fundamentada”. Essa 

excepcionalidade não é admitida no Brasil, por ser a expulsão ato administrativo, pela aplicação da 

Lei de migração e do decreto que a regulamenta, sendo assegurado o direito de defesa e a 

necessária a motivação da decisão de expulsão, tornando a legislação nacional mais benéfica do que 

a 'convenção'. 

 As dissonâncias, das quais é necessário apresentar reservas, e os poucos direitos a serem 

agregados não excluem, porém a importância da ratificação da 'convenção', visto que evidenciaria 

em plano internacional tanto a proteção interna dada aos estrangeiros, quanto a proposta de 

padrões globais de proteção ao imigrante trabalhador e sua família. 

 As proximidades e dissonâncias não justificam, mas ajudam a entender os (des)caminhos na 

ratificação e incorporação da 'Convenção internacional sobre os direitos dos trabalhadores 

migrantes e suas famílias ao ordenamento jurídico interno'. A possível aplicação da 'convenção', 

mesmo sem a sua ratificação, como costume em direito internacional por meio do Poder judiciário, 

é pouco provável considerando a sua não reiterada e consolidada prática no tempo. Caso ocorre-

se, implicaria em subversão da hierarquia normativa e se agravaria se considerarmos a dissonância 

com a legislação brasileira e a possível violação de direitos fundamentais, cabendo a aplicação da 

hermenêutica da norma mais favorável. 

 Considerando o atual contexto como pouco favorável à aplicação jurisprudencial da 

'convenção', cabe a expectativa que o normal processo de ratificação e incorporação de 

instrumentos internacionais de direitos humanos seja retomado, com as devidas reservas 

legislativas, para a afirmação de padrões globais de proteção aos imigrantes, dando maior difusão 

da tutela ao estrangeiro pelo ordenamento jurídico interno. 
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DESAFIOS POLÍTICOS E MORAIS DO JUIZ E DO SISTEMA DE JUSTIÇA NA CENA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Pedro Manoel Abreu1 

 

INTRODUÇÃO 

O tema em discussão, mais do que um ensaio acadêmico, desafia para uma leitura 

diferenciada do sistema de Justiça e do exercício da magistratura, pincelando a figura do juiz 

humanista no cenário contemporâneo; resgatando o discurso da ética e da confiança (no sentido 

kantiano e hegeliano), em tempos de primado do princípio da eficiência e de uma política de 

resultados.  

 Aqui, retomando o tema dos direitos humanos, através de Kant e Hegel, propõe-se uma 

revisão do pensamento político pessoal e institucional, a reclamar uma retomada kantiana do 

conceito de justiça e do homem, ultrapassando a visão liberal de John Rawls, 2  tão ao gosto 

acadêmico brasileiro. 

 Para o Professor Barbas Homem, em suas concorridas aulas na pós-graduação na Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa, “o discurso da ética também apropriado pelas ideologias, e, 

pela política, em Kant e Hegel, é trocado pela confiança, de que também fala Francis Fukuyama, 

grande pensador político norte-americano”.34 

 O eminente Professor lusitano, nesse contexto, define-se como um novo defensor de um 

renovado jusnaturalismo ou de uma revirada kantiana “na definição de um direito fundado no 

Direito do Homem, e não de um humanismo derrotado pelas ideologias fecundadas de sangue, em 

                                                        
1 O autor é Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina; Mestre e Doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina – 

UFSC; Pós-doutor pela Universidade de Lisboa; Professor do Curso de Pós-graduação em Ciências Jurídicas nos cursos de Mestrado 
e Doutorado da Universidade do Vale do Itajaí – Univali; Professor da Academia Judicial em Cursos de formação inicial e continuada 
de magistrados do Centro de Estudos Jurídicos – CEJUR, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina; Professor convidado do Curso de 
Mestrado Profissional em Direito da UFSC. Lattes: CV: http://lattes.cnpq.br/520896419390738 

2 Ver: RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo. Martins Fontes, 1997, 708p; _____, Justiça e democracia. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000; _____, Justiça com equidade: uma reformulação. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  

3 Ver: BARBAS HOMEM, António Pedro. In: ABREU, Pedro Manoel. Jurisdição e Processo: Desafios Políticos do Sistema de Justiça na 
Cena Contemporânea. Florianópolis: Conceito Editorial, 2016, p. 181. 

4 Ver: FUKUYAMA, Francis. O Fim da História e o Último Homem. 4. Ed. Lisboa: Gradiva, 2011.  
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múltiplas tragédias em escala mundial a pesar na consciência da chamada civilização ocidental”, na 

trincheira avançada do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, sediado em Estrasburgo, “e não 

nos direitos humanos, na vulgata da secularização do pensamento, nos pórticos da primeira quadra 

do século XX”5. 

 De fato, talvez este seja o momento de uma reflexão acerca dos valores que devem orientar 

a magistratura nesses tempos difíceis da chamada pós-modernidade ou transmodernidade (como 

prefere Warat) e, para além disso, de resgatar uma práxis consentânea com os valores de um 

humanismo focado na solidariedade e na cidadania, que reclama cada vez mais espaço no conceito 

da justiça e no exercício funcional da judicatura.  

 O paradigma da modernidade, na leitura de Warat, forçou-nos a condicionar nossa vida a 

um conjunto de crenças e representações ideológicas, a uma ideologia de mundo, que, “depois de 

um século XX carregado de náusea, de genocídios, de uma humanidade demasiado manchada de 

sangue, afirma-se em um século que se inaugura como uma presença nostálgica, letárgica, perversa, 

globalizada”.6 As ideias matrizes com que fundamos a condição de humanidade da modernidade 

foram devoradas pelas chamas da barbárie. Depois das tragédias do século findo, saímos contando 

os mortos, as guerras, a inutilidade dos crimes praticados contra a humanidade, devorando ideias-

matrizes com que fundamos a condição humana da modernidade, também devoradas pelas chamas 

da barbárie. Nossos princípios e convicções, que organizavam nossa maneira de viver; nossas ilusões 

e ideias diretoras foram desconsideradas e desativadas, progressiva e impiedosamente, a revelar 

uma série de vazios e frustrações, “abismos novos que se foram abrindo para provocar a construção 

de um mundo regulado por condições de inumanidade”7.  

 Constata Warat, que nos sobrou uma humanidade desencantada de si mesma, envenenada 

pelas astúcias de uma razão absoluta, que, como células excedidas em suas funções converteram-

se em cancerígenas; produziram metástases no corpo social. Como herdeiros de um desastre, temos 

que compreendê-lo criticamente: “aprender com o que já passou para poder recompor esperanças 

depois do inventário da tragédia vivida”.  A ideia de razão idealizada, morre nos grandes 

                                                        
5 ABREU, Pedro Manoel. Jurisdição e Processo: Desafios Políticos do Sistema de Justiça na Cena Contemporânea. Florianópolis: 

Conceito Editorial, 2016, p. 181, nota 280. 

6 WARAT, Luis Alberto. In: ABREU, Pedro Manoel. “Prefácio à 1ª Edição”. Acesso à Justiça e Juizados Especiais: O Desafio histórico 
da consolidação de uma justiça cidadã no Brasil”. 2. Ed. Rev. e Atual. Florianópolis: 2008, p, 13. 

7 WARAT, Luis Alberto. In: ABREU, Pedro Manoel. “Prefácio à 2ª Edição”. Acesso à Justiça e Juizados Especiais: O Desafio histórico 
da consolidação de uma justiça cidadã no Brasil”. 2. Ed. Rev. e Atual. Florianópolis: 2008, p. 14. 
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holocaustos, e seus fantasmas perduraram nos sucessivos genocídios que atravessaram todo o 

último século. Os conceitos que enobreceram vários séculos, as expressões que se pronunciavam 

com letra maiúscula – liberdade, democracia, cidadania, justiça, estado de direito, dentre outras – 

foram desvalorizados por nacionalismos confrontados; e “o homem feito de carne e sonhos foi 

reduzido a pó”. Nesse horizonte, constata que depois da Primeira Grande Guerra a ideia de absurdo 

começou a crescer, sujando conceitos nobres que abdicaram de seu valor para entrar no jogo da 

sedução simbólica; “o jogo das aparências de sentido despojado de identidade. Sentidos nobres 

contaminados de indignidade que precisam ser limpos, reumanizados”8. 

 Warat pondera que o homem compreendeu, depois de um século de “indignidades 

bárbaras”, que havia se enganado com o papel da sua razão e a missão das palavras na interação 

social. “Não há nelas ou nos discursos uma dignidade especial, só um meio, entre muitos outros, de 

poder lutar e impor a morte”. A final, quantos homens morreram por palavras? “Roma, Argentina, 

pátria, nação, direitos humanos, socialismo, revolucionam a guerra do direito – como era o slogan 

que mobilizava os homens na Europa para participar da Primeira Grande Guerra. Palavras em nome 

das quais se acenderam muitos crematórios”.9. 

 Yuval Noah Harari10, ao apontar para a desilusão desses tempos estranhos em que vivemos, 

sob o jugo de narrativas, e não de fatos, números ou equações, vaticina que o fim da história foi 

adiado, mas, agora, quanto mais simples a narrativa, melhor. Entretanto, durante o século XX, as 

elites globais em Nova Iorque, Londres, Berlim e Moscou “formularam três grandes narrativas que 

pretendiam explicar todo o passado e predizer o futuro do mundo inteiro: a narrativa fascista, a 

narrativa comunista e a narrativa liberal”. Todavia, a Segunda Guerra Mundial derrotou a narrativa 

fascista, e do final da década de 1940 até o final da década de 1980, o mundo tornou-se o campo 

de batalha de apenas duas narrativas: a comunista e a liberal. Depois disso, “a narrativa comunista 

entrou em colapso, e a liberal prevaleceu como o principal guia do passado humano e o manual 

indispensável para o futuro do mundo – ou assim parecia à elite global”. 

 A narrativa liberal, segundo Harari, celebra o valor e o poder da liberdade. Durante milhares 

de anos a humanidade viveu sob regimes opressores que “concediam ao povo poucos direitos 

                                                        
8 WARAT, Luis Alberto. In: ABREU, Pedro Manoel. “Prefácio à 2ª Edição”. Acesso à Justiça e Juizados Especiais: O Desafio histórico 

da consolidação de uma justiça cidadã no Brasil”. 2. Ed. Rev. e Atual. Florianópolis: 2008, p. 14. 

9 WARAT, Luis Alberto. In: ABREU, Pedro Manoel. “Prefácio à 2ª Edição”. Acesso à Justiça e Juizados Especiais: O Desafio histórico 
da consolidação de uma justiça cidadã no Brasil”. 2. Ed. Rev. e Atual. Florianópolis: 2008, p. 14. 

10 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 21.  
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políticos, poucas oportunidades econômicas ou liberdades individuais, e restringiam rigorosamente 

os movimentos de indivíduos, de ideias e de bens”. As pessoas lutaram por sua liberdade e passo a 

passo a liberdade se firmou; as pessoas aprenderam a pensar por si mesmas e a seguir seu próprio 

coração, “em vez de obedecer cegamente a sacerdotes fanáticos e tradições inflexíveis”. “Estradas 

de acesso livre, pontes sólidas e aeroportos movimentados substituíram muros, fossos e cercas de 

arame farpado”.11  

 A narrativa liberal é condescendente ao reconhecer que nem tudo vai bem e que há muitos 

obstáculos a superar. De fato, a maior parte do planeta é dominada por tiranos, e “mesmo nos 

países mais liberais muitos cidadãos sofrem com a pobreza, a violência e a opressão”. Todavia, pelo 

menos se sabe o que fazer para suplantar esses problemas: “dar às pessoas mais liberdade”; além 

disso, proteger os direitos humanos, “garantir que todos possam votar, estabelecer mercados livres 

e permitir que indivíduos, ideias e bens se movimentem pelo mundo o mais facilmente possível”. 

Essa panaceia é aceita, com ligeiras variações tanto por George W. Bush quanto por Barak Obama, 

desde que se continue a liberalizar e globalizar nossos sistemas políticos e econômicos, porque a 

resultante disso será “a paz e prosperidade para todos”.12 

 Os países que se submetem a essa irrefreável “marcha do progresso” serão brevemente 

recompensados com “paz e prosperidade”. Aqueles que resistirem ao “inevitável” sofrerão as 

consequências, “até que eles também se iluminem, abram suas fronteiras e liberalizem suas 

sociedades, sua política e seus mercados”. Isso pode demorar, mas ao final até a Coreia do Norte, o 

Iraque e El Salvador “parecerão a Dinamarca ou o estado de Iowa”.13 

 Nos anos 1990 e 2000, segundo Harari, essa narrativa virou um mantra global. “Muitos 

governos, do Brasil à Índia, adotaram receitas liberais numa tentativa de se juntar à marcha 

inexorável da história”. Aqueles que não as adotaram transpareciam “fósseis de uma era 

ultrapassada”, tanto que em 1997, Bill Clinton, “repreendeu confiantemente o governo chinês 

dizendo que sua recusa a liberalizar a política” a punha “no lado errado da história”.14 

 O ano 2016 foi marcado pelo voto a favor do Brexit, na Grã-Bretanha, e pela eleição de 

Donald Trump nos Estados Unidos a demonstrar que “essa onda tempestuosa de desilusão atingiu 

                                                        
11 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 21-22. 

12 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 22. 

13 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 22. 

14 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 22-23. 
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o cerne dos Estados liberais da Europa ocidental e da América do Norte”. Enquanto nos anos 

anteriores os americanos e europeus ainda “tentavam libertar o Iraque e a Líbia pela força das 

armas, muita gente no Kentucky e em Yorkshire agora considera a visão liberal indesejável ou 

inatingível”. O gosto pela “velha ordem mundial” foi redescoberto por alguns, que “simplesmente 

não querem abrir mão de seus privilégios raciais, nacionais ou de gênero”. Outros concluíram certo 

ou errado que “liberalização e globalização são uma grande farsa que confere poder a uma elite 

minúscula às expensas das massas”.15 

 A crise financeira de 2008, entretanto, derrotou essas expectativas e pessoas em todo o 

mundo estão cada vez mais desiludidas com a narrativa liberal. “Muros e sistemas protecionistas 

estão de novo em voga. Cresce a resistência à imigração e a acordos comerciais.” Governos ditos 

democráticos “solapam a independência do sistema judiciário, restringem a liberdade de imprensa 

e enquadram toda oposição como traição”. Líderes de países como Rússia e Turquia governam com 

“mão de ferro” e ensaiam novos tipos de “democracias não liberais e francas ditaduras”. Em 

contraposição, hoje “poucos declarariam com todas as letras que o Partido Comunista Chinês está 

no lado errado da história”.16 

 Harari conclui que em 1938 foram oferecidas três narrativas aos seres humanos para que 

selecionassem uma; “em 1968, apenas duas; e em 1998 uma única narrativa parecia prevalecer; e 

em 2018 chegamos a zero”. Por isso, “não é de admirar que as elites liberais, que dominaram grande 

parte do mundo nas décadas recentes, tenham entrado num estado de choque e desorientação”. 

Todavia, ter uma só narrativa é a situação mais cômoda de todas. “Tudo está perfeitamente claro. 

Ser deixado de repente sem nenhuma narrativa é aterrador. Nada mais faz sentido”, tanto que 

alguns pressagiam o fim da civilização humana. 17 18 

 Nesse contexto, assinala o autor, que “o gênero humano está perdendo a fé na narrativa 

liberal que dominou a política global em décadas recentes, justamente quando a fusão da 

biotecnologia com a tecnologia da informação nos coloca diante das maiores mudanças com que o 

                                                        
15 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 23. 

16 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 23. 

17 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 23-24. 

18 E acrescenta, o autor: “Um pouco como a elite soviética na década de 1980, os liberais não compreendem como a narrativa se 
desviou de seu curso preordenado, e lhes falta um prisma alternativo para interpretar a realidade. A desorientação os faz pensar 
em termos apocalípticos, como se o fracasso da narrativa a chegar a seu final feliz só possa significar que ela está sendo 
arremessada para o Armagedon. Incapaz de constatar a realidade, a mente se fixa em cenários catastróficos. Como a pessoa que 
imagina que uma forte dor de cabeça é sinal de tumor cerebral terminal, muitos liberais temem que o Brexit e a ascensão de 
Donald Trump pressagiam o fim da civilização humana” (HARARI, 2018, p. 24). 
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gênero humano já se deparou”.19 

 Daí a complexidade do tema do presente ensaio, a exigir um resgate político e social dos 

novos papéis do magistrado redesenhados no século XX e que repercutem agudamente neste limiar 

do século XXI, em nível global e brasileiro. 

  

1. NOVOS PAPÉIS DO SISTEMA DE JUSTIÇA E DO JUIZ NA CONTEMPORANEIDADE 

Para compreender os meandros da justiça, a extensão do poder dos juízes e do próprio 

Judiciário, a processualidade latente e os novos desafios do sistema de justiça na cena 

contemporânea, proponho-me a fazer uma breve reflexão teórica sobre o tema, que tem causado 

instigantes debates no cenário político e jurídico.  

A ideia de justiça, para Gonet Branco20, está indelevelmente ligada à busca de equilíbrio.  O 

jurista, ainda que variadas as perspectivas de solução, no balanço de interesses conflitantes,  

pode acabar privilegiando situações de atrito aparentemente inconciliáveis. Mesmo no imaginário 

social, prepondera a noção de que a justiça se cumpre com apelo ao convencimento. Daí a 

compreensão de que resolver conflitos juridicamente é atividade discursiva, de argumentação. E 

argumentar no universo jurídico significa conferir sentido ao texto, propor soluções formuladas a 

partir da ponderação de razões e de princípios.  

Essa solução, no entanto, não impede que se produza violência, resultante da necessidade 

de o Direito se impor no meio social. Por isso, Robert Cover afiança que a interpretação jurídica 

acontece num campo de dor e morte. O juiz articula seu entendimento sobre um texto e, como 

consequência, alguém perde a sua liberdade, a sua propriedade, os seus filhos e até a sua vida.21 

Daí a imensa responsabilidade social e política do Juiz, a ponto de Warat22 intuir que o juiz 

decide a partir de sua espiritualidade, “quando entende de gente”, “quando entende de vínculos 

insatisfatórios”. Para o saudoso mestre, “é o próprio espírito que o juiz descobre, quando trata de 

adquirir sabedoria, para desintoxicar relações, começando pelas dele mesmo”. Não se pode mais 

conceber juízes com uma “cabeça cheia de normas” e atrofiada em termos de criatividade e de 

                                                        
19 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. Paulo Geiger. São Paulo: Companhia das Letras, 2018, p. 19. 

20 GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Juízo de Ponderação na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1. 

21 Ver: COVER, Robert. Violenceandthe Word. Yale Law Journal, v. 95 (1985-1986), p. 1601; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Juízo 
de Ponderação na jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1. 

22 WARAT, Luis Alberto. O Ofício do Mediador. Florianópolis: Habitus, 2001, p. 219-220. 
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articulação do complexo”. Essa espiritualidade cuida de vínculos insatisfatórios para compreender 

a si e ao outro, para ser compassivo e entender o sofrimento alheio. O Juiz cidadão, por isso, num 

sentido mais amplo, tem o viés de uma magistratura humanizada. 

Nessa perspectiva, o Professor Barbas Homem23 sublinha a necessidade de uma justiça de 

rosto humanizado, de um lado, e de um contrapeso ético ao crescente protagonismo de tribunais e 

juízes. Para tanto, ressalta a necessidade de se regressar aos velhos compêndios de ética e 

reintroduzir no debate contemporâneo as questões da consciência do juiz, “expulsas quando as 

convicções fortes acerca do formalismo processual e da metodologia da ciência do direito fizeram 

crer na irrelevância de se pensar na figura do decisor, isto é, de cada juiz e da circunstância particular 

de cada um”. 

O fenômeno jurídico, por outro lado, não mais se conforma na aplicação subsuntiva da 

norma, idealizada pelo modelo liberal, porquanto a jurisdição deliberativa, emergente da criação 

das Cortes Constitucionais a partir dos anos cinquenta do século passado, derrogou o princípio da 

supremacia da lei, suplantando-o pelo princípio da supremacia da Constituição. E o juiz, no 

cumprimento da atividade jurisdicional, assim como o Judiciário, passa a ser o ator que mantém sob 

sua guarda os direitos fundamentais, de cuja observância depende a legitimidade das leis. Sob esse 

prisma, diferentemente do passado, não é mais dependente da política, uma vez que o 

constitucionalismo democrático conduz a uma crescente expansão do âmbito de intervenção do 

Judiciário na vida coletiva, justificando o manejo da expressão “democracia jurisdicional” ou 

“democracia deliberativa”24.25 

A desneutralização, a emergência de seu ativismo e, sobretudo, a judicialização da política e 

das relações sociais, especialmente no Brasil a partir da Constituição de 1988, são processos 

afirmativos do Judiciário em escala mundial, compreendendo tanto os sistemas de common law 

como os de civil law, constituindo-o, no vaticínio de Mauro Cappelletti, no “Terceiro Gigante”26, ou 

“Guardião das promessas”, no dizer de Garapon, evocando figuras míticas como a do “Juiz 

Hércules”, na visão de Dworkin, habilitando-o como portador das expectativas de justiça de uma 

                                                        
23 HOMEM, António Pedro Barbas. Prefácio. In: ABREU, Pedro Manoel. Jurisdição e Processo: Desafios Políticos do Sistema de Justiça 

na Cena Contemporânea. Florianópolis: Conceito Editorial, 2016, p. 13-14.  

24Ver, a propósito do tema: VIANNA, Luiz Werneck et al. Corpo e Alma da Magistratura Brasileira.3. Ed. Rio de Janeiro: Revan, 1997, 
p. 66; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Juízo de Ponderação na jurisdição constitucional. p. 1; ABREU, Pedro Manoel. Processo e 
Democracia. São Paulo: Conceito Editorial, p. 264-265. 

25ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia, p. 294 e 305.  

26CAPPELLETTI, Mauro. Juízes Legisladores? Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1993, p.47.  
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sociedade que cada vez menos se reconhece no seu Estado, em seus partidos e no seu sistema de 

representação.27 

O Judiciário, com a consolidação da democracia no Brasil, tem sido exigido cada vez mais não 

só por uma estonteante explosão de conflitos individuais e coletivos, de molde a expor 

dramaticamente sua ineficiência funcional numa sociedade em profunda transformação, mas 

principalmente por lhe serem cobrados novos papéis na agenda política, econômica e social do país. 

Saiu de um cenário de discrição, que sempre demarcou sua atuação histórica, para uma visibilidade 

política expansiva, decidindo sobre questões cada vez mais graves e de repercussão na vida 

nacional.28 

País de modernidade tardia, que não concretizou as promessas do Estado do Bem-Estar 

Social, o Brasil vive a crise do Estado Pós-social, conflagrando estruturas sociais deficitárias de 

políticas públicas e de direitos fundamentais num cenário grave de cidadania passiva e de 

assistencialismo estatal.  Para Eisenberg, 29  há um elo perdido na modernização da sociedade 

brasileira. Elementos de materialização do direito são incorporados a um direito de 

constitucionalização ainda frágil, e não completamente formalizado, criando a paradoxal imagem 

de um país cheio de leis, mas sem lei.  

Dada a complexidade e a repercussão social das decisões judiciais, de outro lado, há uma 

evidente preocupação em definir critérios-limite de natureza ético-jurídica para demarcar a ação 

jurisdicional e os poderes do juiz, dada a sua enorme responsabilidade social. O limite, por certo, é 

a lógica do razoável, na dicção de Recaséns Siches, porque há sempre o risco de que poderes 

ilimitados possam criar a ilusão de um governo de juízes ou a chamada ditadura da magistratura, a 

judiciocracia, o judiciarismo, o ativismo judicial, a juridicização do fato político dentre tantos termos 

críticos que retratam a capacidade ou incapacidade de intervenção do Judiciário no âmbito das 

questões governamentais.  

Estas são questões atuais a desafiar os limites da função jurisdicional no âmbito do Estado 

democrático de Direito. Compreender os limites constitucionais, por meio do aprimoramento 

intelectual e da formação continuada, torna o juiz coerente, responsável e consequente por seus 

                                                        
27ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia, p.266-269. 

28ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia, p. 316-317. 

29 EISENBERG, José. “Pragmatismo, Direito Reflexivo e Judicialização da Política”. In: VIANNA, Luiz Werneck (Org.). A democracia e os 
três poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2002, p. 43.  
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atos no meio social. Nesse campo, não há espaço para o voluntarismo e o voo cego, burocrático, 

para o exercício asséptico ou alienado da atividade jurisdicional. Não se pode reproduzir na prática 

a percepção de que alguns magistrados ignoram os poderes que detêm ou que exacerbam os 

poderes que não têm. 

Benjamin Cardozo, representante do realismo da tradição norte-americana, obtempera que 

as excentricidades dos juízes se equilibram. Um juiz decide sob o ponto de vista histórico, outro da 

filosofia, ou ainda da utilidade social; um é formalista, outro demasiado liberal; um tem medo de 

mudanças, outro está descontente com o presente; apesar do atrito dos diversos espíritos, logra-se 

atingir um certo grau de constância e de uniformidade. Exorta, entretanto, que o juiz, mesmo 

quando livre não o é totalmente. Ele não pode inovar a seu bel-prazer. Não é um cavaleiro errante 

vagando à vontade em busca de seu próprio ideal de beleza ou de bondade, porquanto não pode e 

não deve ceder ao sentimento espasmódico, à benevolência indefinida e desgovernada.30 

Ressalte-se que o dever fundamental do juiz cidadão é fazer justiça. Para tanto, deve afastar-

se dos legalismos estéreis que cerceiam a sua liberdade de criar o Direito para o caso concreto; de 

conferir o caráter injuntivo que lhe permite impender, na sentença, seu papel de construtor de uma 

ordem jurídica justa, comprometida com os valores e os princípios ético-sociais que a sociedade 

pretende preservar.31 

  

2. CRISE DO JUDICIÁRIO E TRANSFORMAÇÃO DO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 As transformações do mundo contemporâneo, a crise da modernidade, da democracia e do 

próprio Estado Democrático de Direito impactam diretamente o exercício da atividade jurisdicional 

e, portanto, o sistema de Justiça. 

 A visão de mundo que nasceu a partir do iluminismo, para Warat, “transformou-se em 

paradigma pós-moderno; numa réplica tragicômica de suas esperanças e utopias, um simulacro de 

suas próprias expectativas de transformação de mundo”. Diga-se, “uma visão de mundo convertida 

em hiperideologia que esconde e disfarça suas próprias esperanças, mostrando-nos o quadro 

patético de uma humanidade que naufraga, que se desumaniza, que agrava a discriminação, a 

                                                        
30 CARDOZO, Benjamin. A natureza do processo e a evolução do direito. 3. Ed. Porto Alegre: Ajuris-9, 1978, p. 128, 134 e 157. 

31 ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia, p. 311. 
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dominação”.32 

 Para o saudoso mestre, estamos com uma preocupante sensação de nos havermos perdido 

num labirinto que se suspeita sem saídas. “O sol está negro e não nos pode iluminar. A tábua de 

salvação que nos oferecia Saramago, como última possibilidade, está apodrecendo”. A espécie 

humana está em busca urgentemente de alguma terra firme, que não se divisa no horizonte. Por 

isso, propõe: “Refundação, reumanização, reinvenção do mundo e dos vínculos com o outro, 

portanto.” O cadáver precisa ser enterrado, transformado em memória, em saudades do futuro, em 

saudades com futuro. Não podemos falar com nostalgia do paradigma moderno esperando seu 

retorno impossível”.33 

 “Refundação”, termo cunhado por Legandre (romancista, historiador, jurista e psicanalista 

francês), serve para interrogar-se sobre as possibilidades de uma superação dos atuais perigos de 

rebarbarização do homem, “uma perda de humanidade num mundo globalizado que deprecia a 

produção de diferenças e as possibilidades de precomposição pacífica dos conflitos. “Prefundar” e 

“reinventar” a cultura, para poder pensar para além do já posto; do já estabelecido; “como se fora 

a única possibilidade verdadeira de produzir ideias socialmente cúmplices, consensuadas como 

verdadeiras”. Enfim, “refundir” é poder “pensar a mesmice desde o outro que está em mim para 

poder produzir o novo, conviver com o imprevisível e poder escutar meus próprios sentimentos, 

valores e esperanças”.34 

 “Reinventar”, “refundar”, no dizer do mestre, “quer também dizer poder olhar-se a si 

mesmo desde o outro e para o outro. Repensar tudo o que nos foi obrigado pensar desde as escolas, 

academias, instituições, desde os lugares comuns dos expertos. Repensar tudo o que nos colocou 

em situação de discriminação, opressão, exclusão, seja no lugar do opressor ou do oprimido, do 

discriminado ou do discriminador. Reinventar as visões do mundo. “Um repensar de coração aberto 

e atento a tudo o que pode dar-se com o outro, desarmado de certezas ideológicas”, para encontrar 

vínculos que possamos brindar com o outro, “procurando as palavras, os relatos, as ilusões, que nos 

ajudem a olharmos a nós mesmos”, como seres humanos substantivos. Enfim, “um tentar pensar 

                                                        
32 WARAT, Luis Alberto. In: ABREU, Pedro Manoel. “Prefácio à 2ª Edição”. Acesso à Justiça e Juizados Especiais: O Desafio histórico 

da consolidação de uma justiça cidadã no Brasil”. 2. Ed. Rev. e Atual. Florianópolis: 2008, p. 13. 

33 WARAT, Luis Alberto. In: ABREU, Pedro Manoel. “Prefácio à 2ª Edição”. Acesso à Justiça e Juizados Especiais: O Desafio histórico 
da consolidação de uma justiça cidadã no Brasil”. 2. Ed. Rev. e Atual. Florianópolis: 2008, p. 15. 

34 WARAT, Luis Alberto. In: ABREU, Pedro Manoel. “Prefácio à 2ª Edição”. Acesso à Justiça e Juizados Especiais: O Desafio histórico 
da consolidação de uma justiça cidadã no Brasil”. 2. Ed. Rev. e Atual. Florianópolis: 2008, p. 15. 
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de outro modo”35, à procura do novo que se projeta inquietantemente no presente e no futuro! 

 Nessa contextura, compreender o que sucede no mundo em nível global, e discernir sobre a 

crise do Estado contemporâneo, notadamente em países periféricos como o Brasil, tentando alvitrar 

caminhos ou saídas nesse mundo de incertezas reais, é um grande desafio. 

 De pronto, no cenário brasileiro de tantas desventuras políticas, a inserção do Judiciário na 

centralidade da crise, arrogando-se o papel de mediador ou de árbitro das contendas que se operam 

no âmbito da Administração e da Representação, é necessário perquirir sobre a vitalidade de nossas 

instituições democráticas. 

 Vivemos, no Brasil, em uma sociedade em profunda ebulição, com um corpo político de 

baixa credibilidade institucional, num país aturdido por escândalos diários e aparentemente 

irresignados com a sorte de nosso destino trágico.     

 O Judiciário, com a consolidação política da democracia no Brasil, tem sido exigido cada vez 

mais não só por uma estonteante explosão de conflitos individuais e coletivos, expondo 

dramaticamente sua ineficiência funcional numa sociedade em profunda transformação, mas 

principalmente por lhe serem cobrados novos papéis na agenda política, econômica e social do país.   

 A magistratura, enfim, saiu do cenário confortável de discrição que sempre demarcou sua 

atuação política, para uma visibilidade expansiva, decidindo sobre questões cada vez mais graves e 

de repercussão na vida nacional. 

 Sob o ponto de vista histórico, numa perspectiva global, já são decorridos mais de setenta 

anos do último conflito mundial, e nesse tempo, os três Poderes da conceituação clássica de 

Montesquieu se têm sucedido na preferência da bibliografia e da opinião pública.   

 A agenda da igualdade, com o estado do bem-estar social, dito contemporâneo ou social, 

além de difundir o direito na sociabilidade, redefiniu a relação entre os Poderes, adjudicando ao 

Poder Judiciário funções de controle dos poderes políticos, como acentua Cappelletti, erigindo-o 

em um “terceiro gigante, capaz de controlar o legislador mastodonte e o leviatanesco 

administrador”.36 

 Numa perspectiva política, o Judiciário passa a ser apreendido como um estuário para as 
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insatisfações políticas, assumindo um papel constitucional que o identifica como o guardião dos 

valores fundamentais da República,37 exercitando uma representação funcional e argumentativa. 

 Antoine Garapon, magistrado francês, procedimentalista e grande pensador político da 

atualidade, antevê no juiz o guardador das promessas e visualiza na justiça o muro das lamentações 

da cena contemporânea. 

 Em sua consagrada obra “O Guardador das Promessas”, Garapon 38  destaca o poder 

crescente da justiça sobre a vida coletiva, de tal modo que nada mais parece poder escapar ao 

controle do juiz. O magistrado, manifesta-se crescentemente em todos os setores da vida social. Na 

vida política acentuou-se o ativismo judicial. O juiz tornou-se árbitro dos bons costumes e até 

mesmo da moralidade política. Assiste-se o papel do juiz na vida moral, imiscuindo-se em questões 

como a bioética, assim como na vida privada (casamento, divórcio), na relação familiar, educação 

dos filhos etc.  Na vida social passou a intervir em conflitos importantes, assumindo papéis não só 

de jurista ou de árbitro, mas de conciliador, mediador e até mesmo de animador de políticas 

públicas.39  

 A viragem judiciária da vida política vê na justiça o último refúgio para um ideal democrático 

desencantado.40 As sociedades não se tornaram mais processuais porque as barreiras dos sistemas 

se abriram, mesmo porque a explosão de processos não é um fenômeno jurídico, mas social.  Tem 

a sua origem, segundo Lieberman41, numa depressão social que se exprime e se reforça através da 

expansão do direito. A promoção contemporânea do juiz, por isso, não se deve tanto a uma escolha 

deliberada sua, mas antes a uma reação de defesa ante a um quádruplo desmoronamento – o 

político, o simbólico, o psíquico e o normativo.42  Diante da decomposição do político, doravante 

se pede salvação aos juízes, pois seriam os últimos ocupantes de uma função de autoridade – da 

clerical até a paternal – abandonada por seus antigos titulares.43 

 O juiz, nessa mirada, torna-se o último guardião das promessas, tanto para o indivíduo como 

                                                        
37 VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999, p. 11. 

38 GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas: Justiça e Democracia. Título original: “Le Gardien des Promesses”. Éditions Odile 
Jacob, 1996. Trad. Francisco Aragão. Lisboa: Instituto Piaget, p. 20-21.  

39 GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas, p. 21. 

40GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas, p. 22. 

41 Ver: LIEBERMAN, J.K. The Litigious Society. Nova Iorque: Basic Books, 1981, p. 186.  

42GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas, p. 22-23. 

43GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas, p. 23. 
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para a comunidade política, que reclamam à justiça que zele pelos seus juramentos.44 

 A judicialização, com a canalização irrefletida de todas as frustrações modernas para a 

justiça, tem como consequência a submissão ao controle do juiz dos diversos setores da vida 

privada, outrora fora da alçada pública, logrando impor uma relação penal a qualquer relação, seja 

política, administrativa, comercial, social, familiar e até amorosa. Tal fenômeno tem como 

consequência o aumento do número de detentos em proporções preocupantes. A mídia, por outro 

lado, com o pretexto de assegurar máxima transparência, arrisca-se a privar os cidadãos de 

garantias mínimas, como a presunção de inocência, mantendo a ilusão de uma democracia direta.45 

 O desafio atual da magistratura e dos juízes, para Garapon, consiste em não incorrer em um 

novo clericalismo tão detestável quanto o da antiga burocracia. A justiça poderá constituir uma forte 

referência coletiva tanto para as deliberações públicas quanto para os indivíduos, sem ameaçar os 

valores democráticos, mas isso implicará obrigatoriamente na proposição de novas relações entre 

os juízes e a comunidade política.46 

 Enfim, a prestação da justiça é uma tarefa difícil, correndo o risco de se tornar rapidamente 

apologética ou polêmica. É apaixonante com a condição de nela vermos concentrados os 

sofrimentos, as contradições e os impasses das nossas sociedades modernas. Através dela, “o 

desejo democrático é confrontado com o âmago do social, com as paixões democráticas, com a 

desmedida dos homens, com o absurdo da violência e com o enigma do mal”.  Assumir o lado 

humano da justiça implicará falar das paixões e da razão, das emoções e da argumentação, da mídia 

como dos trâmites legais, da prisão como das liberdades.47 

 Nesse ponto, vale a advertência do eminente Prof. Eduardo Vera-Cruz, da Universidade de 

Lisboa: 

 O juiz cidadão que humaniza o Direito e a sua aplicação nos tribunais não se pode confundir com o 

cidadão juiz que, conduzido pela opinião publicitária de um jornalismo-empresa, julga sem tempo e 

sem prova, ignorando o processo e o Justo. Julgamentos sem tribunal feitos na praça pública e no 

ciberespaço; condenados sem juiz pela multidão excitada pelos demagogos de serviço; penalizados 

sem sentença na escrita incendiária dos linchadores de caráter. Tudo enlameado para gáudio dos 

consumidores televisivos e a fortuna de poucos. O Juiz é muitas vezes, a última esperança do inocente; 

a primeira barreira contra a barbárie mediática. 

                                                        
44GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas, p. 23-24.  

45GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas, p. 24.  

46GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas, p. 24-25. 

47GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas, p. 25. 
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 E completa: 

 A espetacularização dos processos, o interesse bisbilhoteiro e mesquinho escondido nas vestes das 

liberdades de informar e de expressão, terminaram com a civilidade jurídica do princípio de presunção 

de inocência dos acusados e de defesa da intimidade da vida privada. Em sociedade onde se perdeu a 

noção de hierarquia de valores e de princípios aquilo que dá dinheiro é sempre colocado, com palavras 

bonitas e enganosas, à frente daquilo que é a defesa da pessoa humana e da sua dignidade pelo 

Direito.48 

 Por fim, diga-se que a judicialização das relações sociais chega ao Brasil muito recentemente 

com a criação e institucionalização progressiva dos juizados especiais cíveis e criminais, expondo o 

Judiciário a um novo território de relações sociais conflagradas, sem qualquer tipo de mediação 

social ou política, às expectativas por direito e cidadania de setores sociais emergentes49, a exigir a 

democratização do acesso à justiça.  

 Acentue-se que o grande dilema dos países periféricos, como o Brasil, é a inclusão social. 

Nesse contexto, a questão central do acesso à justiça e, portanto, da democratização do processo, 

passa a ser o desafio de uma cidadania ativa e inclusiva.  

 Diga-se que o Judiciário certamente amadureceu cumprindo seu papel histórico de 

garantidor da ordem jurídica e guardião dos valores e princípios constitucionais. 

 

EM CONCLUSÃO: “JUÍZES OURIÇOS”, NA METÁFORA DE RONALD DWORKIN? 

Feita esta contextualização em nível global e nacional, é que se impõe o ponto mais crucial 

desta reflexão, delineando a postura do que seja uma magistratura cidadã e um juiz cidadão, num 

recorte humanista. 

 Ronald Dworkin, festejado sociólogo americano recentemente falecido, estudioso do tema 

da Justiça, publicou em 2011 uma obra denominada “Justiça para Ouriços”50, cujo título curioso 

remete para uma frase de Arquíloco, antigo poeta grego, segundo o qual, a raposa sabe muitas 

coisas, mas o ouriço sabe uma coisa muito importante, que Dworkin, em seu discurso, identifica 

como valor. Nessa fábula estabelece um confronto entre o conhecimento múltiplo, de muitas 

verdades (representado pela raposa) e o valor (o ouriço), que, em todas as suas formas, é uma coisa 

                                                        
48 PINTO, Eduardo Vera-Cruz. In: “Apresentação”, in: ABREU, Pedro Manoel. Jurisdição e Processo: Desafios Políticos do Sistema de 

Justiça na Cena Contemporânea. Florianópolis: Conceito Editorial, 2016, p. 19. 

49 VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil, p. 11. 

50 DWORKIN, Ronald. Justiça para Ouriços. Trad. Pedro Elói Duarte. Almedina, 2011, p.  
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muito importante, uma espécie síntese de outras verdades.  Sustenta que a verdade é ao mesmo 

tempo aquilo que a vida significa, o que a moral requer e o que a justiça exige, como valores 

interdependentes. A verdade diz sobre “viver bem e ser bom e acerca daquilo que é excelente e não 

só coerente”. Isso descreve “uma teoria sobre o que é viver bem e o que se deve ou não fazer, se 

quisermos viver bem, pelas outras pessoas”. Sugere Dworkin que a sua tese agora é impopular 

porque a raposa dominou a filosofia acadêmica e literária durante muitos anos. Os ouriços, que aqui 

eu poderia identificar como os juízes cidadãos – humanistas – e os verdadeiros cultores do Direito, 

até podem parecer aos olhos da grande maioria “ingênuos ou charlatães”, e até mesmo “perigosos”, 

porque subvertem o senso comum, nesse confronto de forças que trava a magistratura entre o 

tecnicismo pragmático, filosófico, científico e moral e o humanismo. 

 O meu discurso pretende resgatar os ouriços, a meu juízo, os verdadeiros juízes! Não os 

estetas da dogmática, da ciência e da língua, mas os humanistas, os cidadãos existenciais, os ouriços! 

 Nesse patamar pretendo homenagear o juiz bom, fraterno e sábio, distribuidor de uma 

justiça verdadeira, enquanto valor filosófico, científico e moral. Homens sábios, bons cidadãos, 

fraternos e solidários, compassivos com o sofrimento alheio. Paradigmas, dentre tantos anônimos, 

como Eliézer Rosa, que pontificou na judicatura carioca nos anos setenta e oitenta, influenciando 

toda uma geração de magistrados brasileiros; o francês Paul Magnaud, o “bom juiz”, como ficou 

conhecido na expressão de tantos literatos, como Anatóle France e Victor Hugo, apontado 

mundialmente como exemplo de magistrado justo; e, porque não, o nosso saudoso Victor José 

Seben Ferreira, tão precocemente subtraído de nosso meio, cujas decisões simples, humanas e 

sábias, refletidas numa conduta rigorosamente compassiva com o próximo, também o legitimam 

nesse panteão singular de juízes modelares, cuja conduta pessoal e profissional, os distingue como 

humanistas e cidadãos!  

 Ao tratar de cidadania e de um paradigma de justiça cidadã, como categoria acadêmica, 

Warat51  trabalha com uma nova concepção de Direito e de justiça. Junta, nesse contexto, um 

componente existencial de bem-estar, de felicidade, um direito nosso de nos amarmos e de 

buscarmos uma melhor qualidade de vida.  Fala de um Direito não mais fundado exclusivamente 

nas normas e sim na cidadania; de uma justiça não mais centrada somente em valores, mas 

“outridade cidadã”, como solidariedade (fraternidade, enquanto princípio, desvestido de seu 

                                                        
51 WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador. Florianópolis: Habitus, 2001. v. I. p.217. 
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conteúdo estrito religioso). 

 O Direito da cidadania e a justiça cidadã, no sentido waratiano, são duas ideias novas que 

surgem no pensamento jurídico transmoderno como formas de humanização do Direito e da Justiça, 

distanciando-se de uma concepção normativa de solução de conflitos, que teria burocratizado o 

estabelecimento de litígios e desumanizado seus operadores.52 

 Ao enfrentar o tema da alteridade53 (por ele redefinido como outridade), lida com outro 

nível de responsabilidade, demarcada pela solidariedade com o outro. E quando fala de 

solidariedade, está pensando em vínculos concretos com o outro. É a solidariedade como forma de 

realização da cidadania, transitando-se do ato de dar esmola, como resposta ao individualismo 

possessivo (uma forma de altruísmo hipócrita), aos atos de participação solidária. É a cidadania 

como sentimento. É a ética do sentimento e da sensibilidade que não se impõe, não exige, e sim 

comove e motiva na comoção. É uma ética que moraliza a partir da emoção e da sensibilidade. A 

solidariedade vital passa pela compreensão, que é uma forma de apropriação existencial da 

fragilidade humana.54 

 A solidariedade, como valor civilizatório, de fato, perpassa pela construção de uma 

sociedade fraterna, ambientada na democracia substantiva e como desafio insurgente de nosso 

tempo, que tem no direito um instrumento de institucionalização da vida social. 

                                                        
52 WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador.  Idem, ibidem, p. 217. 

53Alteridade ou outridade pode ser compreendida como “a voz do outro”, tema muito discutido na psicologia social. Também 
constitui categoria teórica importante do pensamento habermasiano, no que tange à conversão do princípio do discurso em 
princípio democrático. A Enciclopédia Larousse Cultural (1998) qualifica a alteridade como “estado, qualidade daquilo que é outro, 
distinto, antônimo de identidade”. Andrea Zanella destaca que o conceito tem sido visitado por intelectuais que vão desde a 
filosofia até as ciências humanas e sociais. Alteridade é como o contrário de identidade. O conceito de identidade, inegavelmente, 
avizinha-se à ideia de uniformidade, de uma certa ordem. A ruptura dos dogmas cartesianos de organicidade e homogeneidade e 
de negação do complexo permite a reconsideração teórico-discursiva do conceito de alteridade e sua inserção, enquanto conceito-
chave, na processualidade legislativa contemporânea. Para Warat, o conceito de alteridade tem um sentido quase espiritual; seria, 
em suma, a capacidade de compreender a dor, a partir do outro, pelo exercício da compaixão. Seria entender o próprio caos 
interior através do outro, compreendendo a dor e o sofrimento do outro para encontrar-se. Ver: HABERMAS, Jürgen. Direito e 
democracia: entre facticidade e validade, 1997, v. 1 e 2, passim; ZANELLA, Andréa Vieira. “Sujeito e alteridade: reflexões a partir 
da psicologia histórico-cultural”. Psicologia & Sociedade, São Paulo, v. 17 (2), p.99-104, maio/ago. 2005; ROLNIK, Suely. “À sombra 
da cidadania: alteridade, homem da ética e reinvenção da democracia”. In: Boletim de Novidades, Pulsional – Centro de 
Psicanálise, São Paulo, n. 41, p. 33-42, set. 1992, p. 34. 

54 WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador, p. 197-198.  Para Warat, acerca-se um tempo de homens que se sentem interpelados 
e movidos pela dor alheia, e não por um dever abstrato e universal que era vivido como obrigação e como culpa. Os efeitos de 
solidariedade não podem ser confundidos com os movimentos de um coração preocupado com o outro. A solidariedade pode ser 
produzida de maneira vital ou mediática; transmoderna ou pós-moderna (WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador, p. 197-198). 
E acrescenta: “Na transmodernidade terminam as possibilidades do Estado providência, e resta a cidadania como substituto. 
Terminou o Estado-providência, começa a cidadania providencial. Sua base é a mediação, como forma de exercitar a compaixão 
(que como define o Dalai Lama, é a possibilidade de nos colocar no sofrimento do outro). A cidadania tem que fazer da cooperação 
social uma realidade. A humanização passa por esse sentimento de solidariedade. São micropolíticas pontuais, que podem valer 
mais do que se imagina” (WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador, p. 198). 
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 Adverte Warat que o juiz decide a partir de sua espiritualidade, “quando entende de gente”, 

a partir de sua sensibilidade, com amor, “quando entende de vínculos insatisfatórios”. Pondera que 

“é o próprio espírito que o juiz descobre, quando trata de adquirir sabedoria, para desintoxicar 

relações, começando pelas dele mesmo”. Avalia ser contraproducente contar com uma 

magistratura integrada por juízes perdidos “em meio da maré pessoal de vínculos tóxicos; que 

tratam de organizar o caos dos outros para escapar do próprio”.55 

 Na tipologia selecionada anteriormente, destaco uma crônica assinada pelo jurista Roberto 

Dalmanto56 acerca do “Bom Juiz”, em que homenageia Eliézer Rosa: 

 O Brasil também teve um juiz solidário com os menos favorecidos e humano com os acusados: Eliézer 

Rosa, que atuou na primeira instância do Rio de Janeiro e depois no Tribunal de Justiça desse Estado, 

sempre na área criminal. Como juiz fez prevalecer o justo sobre o legal e preferiu ser mais humano do 

que justo, por acreditar que a humanidade está mais perto do verdadeiro ideal de justiça. 

 Certa ocasião, depois de ser convocado para atuar na Segunda Instância, retornou à 8ª Vara Criminal. 

Nela, apesar de ser à época vedado, concedeu liberdade provisória a um jovem e pequeno traficante 

que estava prestes a ser pai pela primeira vez. 

 Em sua decisão, de grande conteúdo humano, beleza e transcendência, escreveu: "Dou-te a liberdade, 

moço. Não tanto porque a mereças agora, mas porque tu serás pai dentro de algumas horas. Tua 

mulher e teu filho necessitam de tua presença. Vendo a beleza da maternidade e o rostinho de teu 

filho, talvez aches coragem para teres uma vida diferente. Vai e trabalha e assiste à tua mulher e à 

frágil vida que encherá teu pobre barraco de uma alegria que nunca tiveste. E tu, mulher sofredora, 

que hoje trazes no ventre o fruto do teu amor pelo homem a quem agora dou liberdade, lembrarás 

que teu filho foi gerado e cresceu dentro de ti, em sofrimentos. Nunca lhe digas que o pai esteve preso, 

para não lhe magoares o coração. Nem lhe digas que um velho Juiz teve piedade de ti, de teu filho e 

de teu marido, porque o humilharias." 

 Em seguida, Eliézer deu conselhos ao rapaz a quem libertou "um tanto contra a lei, mas que a lei do 

amor deve ser maior que a dos homens", ordenando que fosse expedido alvará de soltura e 

terminando com essas reflexões sobre si mesmo: "Espero que tenha sido para isso que eu tenha 

voltado ao lugar onde nunca mais pensava voltar. Nada é mais belo que dar um pouco de felicidade 

ao pobre que sofre. Se foi para isso, eu agradeço a Deus fazer-me voltar. Se foi para dar alegria, bendita 

seja a hora em que voltei, embora com grande sacrifício. Moço: quando chegares a teu barraco, 

ajoelha-te e pede a Deus que te ajude e que ajude ao velho Juiz. Tu sofres. Eu também. Expeça-se o 

alvará hoje, mas com urgência. Ele será pai e não deve estar preso. O mundo não perderá nada com 

essa pequena infração à Lei que acabo de fazer em nome de um sentimento maior de solidariedade 

humana. Afinal, o delito não é tão grave assim, deste pai preso".  

 Dentre tantas lições deixadas pelo insigne magistrado em sua vida e em suas sentenças, 

                                                        
55 WARAT, Luis Alberto. O ofício do mediador, p. 238. 

56 DELMANTO, Roberto. Crônicas Forenses: O Bom Juiz. In.: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/o-bom-juiz/6990, 
Acesso em 19.07.2014. 
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legadas em seus livros e nos assentos forenses, colhe-se esta, de sua inolvidável “A Voz da Toga”: 

 Lute o juiz por que seja sua sentença justa. Busque nos livros, no severo estudo a lição do seu saber. 

Mas saberá que a ciência do justo não está escondida nos livros. Ela está escrita em sua alma. Só a sua 

consciência lhe atestará se sua sentença foi justa. E se ela confirmar no íntimo de sua alma a confiança 

de ter acertado, entre tremores e angústias, não tema as críticas, não valorize os dissabores, porque 

eles serão o seu pão de cada dia. E lembre-se daquela máxima dos sempre lecionantes juízes da velha 

e eterna França: todo litigante que perde tem vinte quatro horas para falar mal do juiz. Esteja em paz 

consigo mesmo. O resto não importa. Trabalhe e crie. Seja um artista e não apenas um artesão. Seja 

um criador de belezas. Tem o Direito sua Estética e suas regras de graça e de belezas. Tem o Direito 

sua Poesia, com seus ritmos e melodias, que cantam em surdina na alma do juiz. Faça de sua sentença 

um Poema em honra do Direito e da Justiça.57 

Falando generalidades sobre a sentença, num despretensioso “Dicionário de Processo 

Penal”58, cunhou sabiamente:   

 Nos tempos augustos em que o juiz era também Sacerdote, a sentença poderia ser obra do 

sentimento, porque a constância e o poder da Fé faziam do julgador instrumento divino, mediador 

equidistante entre os homens e a divindade.  

 Hoje, pobres de nós, operários de uma técnica sem alma e sem piedade, enfeitiçados por ela, dela 

amorosos até o feiticismo, somos dela levados, e consumamos sua obra, indiferentes aos resultados, 

preocupados apenas em que eles sejam tecnicamente incensuráveis. É a perfeição formal que nos 

encanta. Somos enamorados da forma, artistas plásticos, trabalhando sobre dores humanas, mas a 

ela indiferentes. E ainda mantemos sobre nossa mesa a monstruosa imagem da Justiça de olhos 

vendados. 

 E acrescenta, com proverbial eloquência:  

 Aquele Príncipe antigo, exemplar marido, foi tragicamente surpreendido com a morte da mulher 

amada, sua vida seu tudo. Mandou-lhe erguer suntuoso mausoléu. A esmerada obra, de fino lavor 

arquitetural, foi sendo feita, enquanto a dor consumia o enlutado marido. Acabada a donosa fábrica, 

filha de engenhos eleitos da Arte, na hora de lá ser posto o corpo da amada morta, vendo o Príncipe 

o esplendor da construção, entre orgulhoso e enojado, disse a seus criados: “tirem isso daí”, referindo-

se ao corpo da esposa morta. É assim que sempre se tira o homem de dentro da sentença, embora 

para ele é que ela tenha sido especialmente feita. Pagamo-nos da beleza formal da nossa própria 

construção. Se ela servir ao homem para quem foi criada, nisso o construtor não está pensando. E, 

todavia, somos homens trabalhando para seres humanos. 

 No mesmo sentido, pontificou a judicatura do Juiz Paul Magnaud.59 Viveu de 1848 a 1926, 

                                                        
57 ROSA, Eliézer. A Voz da Toga. 3. Ed. Rev. e atual. Goiânia:  AB Editora, 1999, p. 58. 

58 ROSA, Eliézer. Dicionário de Processo Penal. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975, p. 225. 

59 As sentenças do juiz Magnaud podem ser encontradas nas obras de Henry Leyret. Ver edição em espanhol: LEYRET, Henry. Las 
sentencias delbuenjuez Magnaud. Ed. Temis, Colômbia, 1990). Ver também, artigo assinado por José Geraldo de Sousa Junior, 
Professor e ex-Reitor da UnB: SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de. “Os íntegros Jupizes ou Desafios à Magistratura”. Jornal Estado de 
Direito. Disponível em: <http://www.estadodedireito.com.br/2013/08/06/os-integros-juizes-ou-desafios-a-magistratura>. Acesso 
em 19/07/2014.  
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na França. Foi Presidente do pequeno Tribunal de Château-Thierry, de primeira instância, de 1889 

a 1904. Ficou conhecido como “o bom juiz Magnaud”, cuja fama ultrapassou fronteiras e o tempo 

em que viveu. Suas sentenças até hoje são motivo de discussões acaloradas, pela singularidade: 

Num julgamento famoso, que chamou a atenção de todo o país na época, inclusive com exploração 

político-partidária, absolveu uma mulher por furto famélico; num outro julgamento absolveu um 

rapaz que não conseguia emprego e era acusado de mendicância e vadiagem; absolveu uma mulher 

acusada de adultério, interpretando que não antevia no fato interesse público mas apenas para a 

vida privada dos próprios cônjuges; e através de inúmeras decisões surpreendentes para a época, 

defendeu a descriminalização do adultério, o reconhecimento do estado de necessidade, avançando 

no direito de greve, de segurança do trabalho, da valorização da mulher e sua igualdade em relação 

ao homem etc. 

 Foi aclamado por Anatóle France, Prêmio Nobel de Literatura de 1921, em texto sobre o 

tema “A Lei é Morta o Juiz é Vivo”, quando France alinha parêmias do célebre magistrado, erigido 

na doutrina e na literatura (como em Victor Hugo, em os Miseráveis), em expressão equitativa do 

Direito. Nesse horizonte, pugnava por trazer a Justiça para o social, ultrapassando as condições 

limitadoras de seu momento de produção, quando, sinaliza: “Enquanto a sociedade for fundada na 

injustiça, as leis terão por função defender e sustentar a injustiça”.  

 Anatóle France faz um chamamento ao juiz vivo para se posicionar ativamente em face da 

lei morta. Diz ele literalmente: 

  A bem dizer, eu não teria muito receio das más leis, se elas fossem aplicadas por bons juízes. Dizem 

que a lei é inflexível. Não creio. Não há texto que não se deixe solicitar. A lei é morta. O magistrado é 

vivo; é uma grande vantagem que leva sobre ela. Infelizmente não faz uso disso com frequência. Via 

de regra, faz-se mais morto, mais frio, mais insensível do que o próprio texto que aplica. Não é 

humano: é implacável. O espírito de casta sufoca nele toda a simpatia humana. E vejam que só estou 

falando dos magistrados honestos.  

 Encerro, rendendo homenagem aos “juízes ouriços”, de que fala Dworkin, ao exemplo de 

Eliézer Rosa, Paulo Magnaud e, repito, Victor José Seben Ferreira, dileto amigo, que honraram a 

magistratura como juízes vivos, temperando a lei morta e abstrata, conjugando nesse esforço a 

própria vida como homens de bem e bons juízes! 
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CASOS FÁCEIS OU DIFÍCEIS SOB A PERSPECTIVA DO JULGADOR 

 

Orlando Luiz Zanon Junior1 

 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste texto é apresentar os critérios para classificação do grau de dificuldade dos 

casos judiciais, sob a perspectiva do julgador, considerando as peculiaridades do sistema jurídico 

brasileiro. 

A pesquisa se justifica em razão da importância que a categorização das causas, segundo a 

sua dificuldade, assume nas discussões envolvendo a teoria da decisão judicial, mormente em um 

cenário de debates dos limites da penetração da atividade jurisdicional em temas moralmente 

carregados ou economicamente impactantes, geralmente resolvidos na seara da representação 

política. 

Sobre o assunto em tela, importa discutir se os critérios para a separação entre problemas 

jurídicos fáceis e difíceis adotados pela doutrina mais difundida, produzida principalmente no 

âmbito do common law (padrão jurisprudencial ou judge made legal system), são passíveis de 

transplante ao modelo híbrido brasileiro, fortemente influenciado também pelo civil law (padrão 

legislativo ou code based legal system). 

Adicionalmente, cabe referir a utilidade da separação entre atos deliberativos simples (de 

reprodução em massa) e complexos (de produção artesanal), para fins de administração da unidade 

judicial, em um contexto de alto volume de litigância. Com efeito, a majoração do número de 

provocações periódicas do sistema judicial é um fenômeno global (e mesmo transnacional) que tem 

provocado a construção de medidas de enfrentamento pelos diversos países. O argumento é no 

sentido de que a separação dos atos decisórios segundo a complexidade, na perspectiva do órgão 

julgador, pode auxiliar no gerenciamento da unidade judicial, visando graus maiores de eficiência, 

eficácia e qualidade no fornecimento da tutela jurisdicional. 

                                                        
1 Juiz de Direito. Doutor em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Dupla titulação em Doutorado pela UNIPG (Itália). Mestre em Direito pela 

UNESA. Pós-graduado pela UNIVALI e pela UFSC. Professor Programa de Pós-graduação da UNIVALI, da Escola da Magistratura de 
Santa Catarina (ESMESC) e da Academia Judicial (AJ). Membro da Academia Catarinense de Letra Jurídicas (ACALEJ). 
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Quanto à metodologia empregada, destaca-se que na fase de investigação foi utilizado o 

método indutivo, na fase de tratamento de dados o cartesiano e o texto final foi composto na base 

lógica dedutiva. Nas diversas fases da pesquisa, foram acionadas as técnicas do referente, da 

categoria, do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica2. 

Estabelecidos os contornos desta pesquisa científica, cabe anotar que o presente trabalho é 

capítulo de livro integrante da coleção de estudos do Programa de Pós-graduação em Ciência 

Jurídica (PPCJ) da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), voltado à linha de pesquisa Principiologia 

Constitucional e Política do Direito, cujo tema para 2018 versa sobre Direito, Globalização e 

Transnacionalidade. Notadamente, a questão referente à dificuldade dos casos judiciais é base de 

variadas discussões da teoria do direito, mormente em se tratando do fenômeno global do 

protagonismo da jurisdição. 

 

1. A DIFICULDADE DOS CASOS JUDICIAIS 

A classificação dos casos judiciais como fáceis (easy cases) ou difíceis (hard cases) é 

constantemente empregada nas discussões sobre a teoria da decisão.  

A proposta mais difundida remonta aos trabalhos elaborados por Herbert Lionel Adolphus 

Hart, considerado um dos expoentes do movimento do Positivismo Jurídico mundial, que tratou de 

separar as causas passíveis de rápida resolução daquelas que geram maior dificuldade ao julgador.  

De acordo com Hart, a resolução dos casos fáceis ocorre mediante raciocínio lógico dedutivo, 

do tipo modus ponens, em que a norma jurídica é a premissa maior e os fatos representam o 

pressuposto menor, de modo que o resultado correto é expresso como conclusão subsuntiva. Trata-

se da solução juspositivista tradicional, em que a norma jurídica tem a forma de um esquema de 

representação definitivo e preestabelecido, passível de aplicação em cada caso posterior que se 

apresente perante a jurisdição.  

Não se olvida que a norma jurídica assume a forma de um esquema de interpretação formal 

que, em razão da margem de manobra decorrente da respectiva formulação linguística, pode 

ensejar graus de enquadramentos diferenciados. Daí que, mesmo com a preexistência de um 

padrão de julgamento definido, haveria alguma flexibilidade, que foi chamada de zona de penumbra 

                                                        
2 PASOLD, César. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. 12 ed. São Paulo: Conceito, 2011. 
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ou de textura aberta (open texture) por Hart3 e, de outro lado, indicada como os limites da moldura 

(Rahmen) por Hans Kelsen4. Apesar disto, há um considerável grau de certeza na resolução dos casos 

fáceis, em razão das amarras fortes que, em tese, seriam proporcionadas pela lógica formal 

subsuntiva. 

Neste sentido, Kelsen refere que “a interpretação jurídico-científica tem de evitar, com 

máximo cuidado, a ficção de que uma norma jurídica apenas permite, sempre e em todos os casos, 

uma só interpretação: a interpretação 'correta'. Isto é uma ficção de que se serve a jurisprudência 

tradicional para consolidar o ideal da segurança jurídica. Em vista da plurissignificação da maioria 

das normas jurídicas, este ideal somente é realizável aproximativamente”5. 

Contudo, segundo Hart, há um conjunto de casos difíceis, em que não se tem uma norma 

jurídica clara preestabelecida e, portanto, o órgão julgador gozaria de maior flexibilidade. Nestes 

casos, de acordo com a linha de pensamento em tela, a zona de penumbra ou textura aberta é 

extensa, majorando a discricionariedade judicial ao ponto do magistrado atuar como legislador, 

para fechar o interstício aberto no ordenamento jurídico. Por isto, foi empregada a expressão 

legislação intersticional (interstitial legislation) para referir a atividade do juiz encarregado de 

construir a norma jurídica na resolução da situação concreta, diante da ausência de parâmetros 

suficientes previamente criados pelo legislador formal6.  

Nestes casos difíceis, Hart explica que “a autoridade encarregada de estabelecer as normas 

deve evidentemente exercer a sua discricionariedade, e não há possibilidade de tratar a questão 

levantada pelos vários casos como se pudesse ser resolvida por uma única solução correta a priori, 

e não por uma solução que represente um equilíbrio razoável entre diversos interesses 

conflitantes”7. 

Diante desta margem de manobra para resolução dos casos, exacerbada em se tratando 

                                                        
3 HART, H. L. A. Ensaios sobre teoria do direito e filosofia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 69-70: “Se uma zona de penumbra de 

incerteza deve envolver todas as regras jurídicas, então sua aplicação a casos específicos na área da zona de penumbra não pode 
ser uma questão de dedução lógica e, assim, o raciocínio dedutivo, que tem sido festejado por gerações como a própria perfeição 
do raciocínio humano, não pode servir de modelo para aquilo que os juízes ou, na verdade, qualquer pessoa, deveriam fazer para 
acomodar casos específicos a normas gerais”. 

4 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 388: “A norma do escalão superior não pode vincular 
em todas as direções (sob todos os aspectos) o ato através do qual é aplicada. Tem sempre de ficar uma margem, ora maior ora 
menor, de livre apreciação, de tal forma que a norma do escalão superior tem sempre, em relação ao ato de produção normativa 
ou de execução que se aplica, o caráter de um quadro ou moldura a preencher por este ato”. 

5 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 396. 

6 HART, H. L. A. Ensaios sobre teoria do direito e filosofia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 118. 

7 HART, H. L. A. O conceito de direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 171. 
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daqueles mais difíceis, o neopositivista Luigi Ferrajoli argumentou que o poder jurisdicional sofre de 

um déficit inescapável de legitimidade, precisamente porque é forçado a criar o padrão de 

julgamento e aplicá-lo ao caso concreto, ferindo o princípio formal da separação dos poderes, que 

confere ao legislador a tarefa de fixar previamente os parâmetros de julgamento8. 

De acordo com os argumentos antes expostos, o caso difícil típico, no cenário do common 

law, é caracterizado pela inexistência de uma regra jurídica clara exposta em um precedente judicial, 

embora uma norma jurídica com limites linguísticos muito amplos possa também representar uma 

dificuldade ao julgador. Daí que, de acordo com os autores juspositivistas antes referidos, a 

dificuldade do caso decorre da maior margem de manobra discricionária conferida ao órgão 

julgador, que passa a exercer função legislativa para fixar os exatos contornos da norma jurídica 

resolutiva de determinado caso concreto.  

O movimento do Pós-positivismo, por sua vez, tratou de expor limites ao exercício da 

discricionariedade, principalmente mediante a concessão de força deontológica aos princípios 

morais, que serviriam de critério adicional a ser empregado na resolução dos casos, notadamente 

naqueles mais difíceis. 

Para Ronald Myles Dworkin, as pessoas possuem direitos morais, expressos sob a forma 

lógica de princípios, que funcionam como trunfos contra arbitrariedades9, sendo indiferente se o 

sistema já incorporou formalmente estas prerrogativas axiológicas com o fim de serem passíveis de 

aplicação pelos juízes10. Com efeito, no seu entendimento, não está em jogo a validade formal dos 

vetores principiológicos, mas sim sua importância (ou peso) para a resolução da causa concreta11. 

Outrossim, estes princípios morais merecem ser invocados pelos juízes como motivos 

                                                        
8 FERRAJOLI, Luigi. O constitucionalismo garantista e o estado de direito. In STRECK, Lenio Luiz. FERRAJOLI, Luigi. TRINDADE, André 

Karam (org.). Garantismo, Hermenêutica e (Neo)constitucionalismo. Porto Alegre: Do Advogado, 2012. p. 249: “A abordagem 
garantista impõe reconhecer, sob o plano seja da teoria do direito seja da filosofia política, que o poder judiciário sofre de uma 
margem irredutível de ilegitimidade política, sendo a verdade processual absolutamente inalcançável e a submissão à lei, na qual 
reside a sua fonte de legitimação, inevitavelmente imperfeita”. 

9 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 414. E, DWORKIN, Ronald. Justice for 
hedgehogs. Cambridge-MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011, p. 329: “We might say, capturing that idea, that 
political rights are trumps over otherwise adequate justifications for political action”. 

10 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 12: “Assim, as diversas correntes de 
abordagem profissional da teoria do direito fracassaram pela mesma razão subjacente. Elas ignoraram o fato crucial de que os 
problemas de teoria do direito são, no fundo, problemas relativos a princípios morais e não a estratégias ou fatos jurídicos”. 

11 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 65-66: “(Parece estranho falar de um 
princípio como sendo válido, talvez porque validade seja um conceito do tipo tudo ou nada, apropriado para regras, mas 
incompatível com a dimensão de peso, própria de um princípio)”. E, p. 69: “Desse modo, não é possível adaptar a versão de Hart 
do positivismo, modificando a regra de reconhecimento, para incluir princípios. Nenhum teste de pedigree que associe princípios 
a atos que geram legislação pode ser formulado nem seu conceito de direito oriundo do costume, em si mesmo uma exceção à 
primeira tese do positivismo, pode ser tornado útil sem o abandono integral dessa tese”. 
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determinantes na fundamentação da resolução de casos judiciais, tanto os fáceis como também (e 

principalmente) os difíceis12.  

De acordo com estas premissas, Dworkin repudia a discricionariedade judicial, afirmando que 

cabe ao magistrado invocar os princípios para fechar a interpretação e, assim, identificar a única 

solução correta de cada causa submetida à jurisdição. Como consequência, o conceito de caso difícil 

se apresenta interligado com a noção de carga moral, haja vista que, quanto mais intensa a 

controvérsia acerca do equilíbrio principiológico, consequentemente, também maior será a 

dificuldade para harmonização dos interesses políticos envolvidos13.    

A teoria de Robert Alexy igualmente identifica os casos difíceis em razão da inexistência de 

uma regra clara que, assim, desloca a atividade judicial para a concordância prática entre os 

princípios jurídicos abrangidos pela controvérsia. De acordo com este autor, as regras jurídicas 

funcionam como mandamentos definitivos, razão pela qual sua preexistência facilita a resolução 

dos casos, porquanto faculta o exercício do raciocínio do tipo subsuntivo, nos moldes já antes 

expostos14. Porém, quando não existir uma regra jurídica ou ela aparentemente não se alinhar com 

o conteúdo constitucional, é necessário se socorrer do segundo plano do sistema jurídico, formado 

por princípios, que lhe servem de sustentação (estão atrás) e as complementam (estão ao lado)15. 

Outrossim, há uma aparente bifurcação funcional na proposta de Alexy, haja vista que, 

enquanto as regras jurídicas são suficientes para resolução dos casos fáceis, operando por 

subsunção, os princípios jurídicos são necessários para a resolução das causas difíceis, mediante o 

esquema de ponderação, segundo a sua lei da colisão 16 . De acordo com esta proposição, 

novamente, a dificuldade de um caso resulta da sua carga moral, haja vista a necessidade de 

invocação de postulados voláteis, estruturados como princípios, que funcionam como 

mandamentos de otimização17. 

                                                        
12 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 132-134, em especial p. 133: “Não 

obstante, defendo a tese de que as decisões judiciais nos casos cíveis, mesmo em casos difíceis como o da Spartan Steel, são e 
devem ser, de maneira característica, gerados por princípios, e não por políticas”. 

13 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 128-158, em especial, p. 151: “Em seu 
aspecto descritivo, a tese dos direitos sustenta que, nos casos difíceis, as decisões judiciais são caracteristicamente geradas por 
princípios, não por políticas”. E, p. 158: “A tese dos direitos estipula que os juízes decidem os casos difíceis por meio da confirmação 
ou negação dos direitos concretos”. 

14 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 64. 

15 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 65. 

16 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 94-99. 

17 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 90. E ainda ALEXY, Robert. Conceito e validade 
do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 85: “A ponderação é a forma característica de aplicação dos princípios”. 
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 Assim, agregando as informações trazidas pelos autores pós-positivistas mencionados, o 

fator de dificuldade dos casos reside na complexidade da justificação da ponderação dos princípios 

empregados na construção da norma jurídica resolutiva. 

Cabe questionar, todavia, se a descrição da atividade jurisdicional, nos contextos da 

descoberta (compreensão do caso) e da justificação (fundamentação da resposta)18, contemplaria 

também outros aspectos que impactam na resolubilidade além da carga moral, a exemplo das 

versões probatórias, da necessidade de produção de peça específica (ao invés de modelo 

preestabelecido) ou das possíveis consequências indesejadas previsíveis (e hipotéticas, 

evidentemente). 

Para tratar deste assunto, a Teoria Complexa do Direito (TCD) visualiza o fenômeno decisório 

como um empreendimento voltado à resolução de cada caso concreto, mediante a construção 

argumentativa de uma norma jurídica, a qual se vale da reconstrução dos fatos por aproximação 

(segundo as provas apresentadas) para posterior articulação dos critérios considerados legítimos 

(conforme o direito aplicável)19. 

De acordo com a referida proposição teórica pós-positivista, o ordenamento jurídico não é 

composto por um conjunto de normas jurídicas prontas para sua posterior aplicação aos casos 

futuros. Mais precisamente, o sistema jurídico é visualizado como uma órbita de diversos tipos de 

critérios de julgamento formais (texto legislativo, jurisprudência e programas governamentais) e 

materiais (princípios morais/éticos, doutrina técnica e costumes), os quais podem ser invocados 

como parâmetros para justificar uma decisão, com graus de eficácia e persuasão diferenciados. 

Outrossim, cabe ao magistrado, diante de um novo problema submetido à análise judicial, iniciar o 

empreendimento de construir a respectiva resposta, empregando as fontes disponíveis no 

ordenamento jurídico orbital20. 

De acordo com esta teoria, é possível argumentar que a dificuldade objetiva de cada caso 

está intrinsicamente conectada com os fatores que impactam na consecução da atividade 

                                                        
18  ALEXY, Robert. Direito, razão, discurso: estudos para a filosofia do direito. Porto Alegre: Do Advogado, 2010. p. 65-66: “A 

justificação ou fundamentação da interpretação escolhida por argumentos deve ser distinguida do processo real de obtenção do 
resultado. No primeiro caso, trata-se do processo da justificação (process os justification), no segundo, do processo da descoberta 
(process of discovery). A justificação é uma atividade argumentativa, a descoberta uma psíquica. Sem dúvida, existem entre ambas 
as atividades conexões estreitas. No primeiro plano da teoria da interpretação jurídica, contudo, está o procedimento 
argumentativo. Somente ele é acessível intersubjetivamente e, por conseguinte, revisável objetivamente”. 

19 ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. Teoria complexa do direito. 2 ed. Curitiba: Prismas, 2105. p. 213-214. 

20 ZANON JUNIOR, Orlando Luiz. Teoria complexa do direito. 2 ed. Curitiba: Prismas, 2105. p. 163-184 e 190-194. 
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intelectiva de resolução do caso. Outrossim, além da carga moral envolvida, que é um aspecto 

influenciador do tempo e do esforço necessários para a resolução de um caso, também as 

dificuldades decorrentes da produção probatória e da análise das possíveis consequências geram 

impacto psicológico sobre o magistrado, mormente quando demandam uma maior articulação de 

justificações, consequentemente carregando a tarefa de produção de uma peça processual 

resolutiva.  

Além destes elementos objetivos, por outro lado, cabe referir que inúmeros aspectos 

subjetivos também interferem na categorização da dificuldade do caso, sob a perspectiva do 

julgador. Com efeito, a capacitação técnica e a disposição física, por exemplo, são caracteres 

individuais que certamente se projetam no cálculo da dificuldade, os quais, aqui serão apenas 

mencionados, porquanto a sua mensuração é consideravelmente complicada.   

Feitas estas considerações, cabe anotar que a separação entre casos fáceis e difíceis, de 

acordo com os critérios objetivos antes expostos (cargas moral, probatória e consequencial) são 

relevantes para auxiliar na gestão de unidades judiciais, dado que impactam na organização da 

divisão de tarefas e, outrossim, na administração da produção de peças processuais. 

Notadamente, Boaventura de Sousa Santos dirigiu ampla pesquisa voltada ao 

aperfeiçoamento da distribuição da carga de trabalho judicial, oportunidade em que verificou a 

utilidade de se separar os processos segundo a baixa ou a alta intensidade da atividade decisória a 

ser desenvolvida, visando atingir graus maiores de celeridade e de qualidade21. Para ele, os litígios 

de baixa intensidade dizem respeito aos casos fáceis, em que não há considerável grau de incerteza 

sobre os direitos e as obrigações das partes, com reprodução em massa, repetidamente, perante a 

jurisdição22. De outro lado, os litígios de alta intensidade representam o oposto, ou seja, os casos 

difíceis, em que se apresenta margem de dúvida com relação à extensão e/ou qualidade das 

prerrogativas dos litigantes, inclusive a justificar expectativas diferentes quanto ao resultado23. 

Como se pode perceber, o autor português adere aos conceitos de casos fáceis e difíceis 

também a constatação empírica de que o primeiro tipo se apresenta em maior número e, 

                                                        
21  SANTOS, Boaventura de Sousa et al.  A geografia da justiça: para um novo mapa judiciário. Disponível em: 

http://opj.ces.uc.pt/pdf/A_Geografia_da_Justica_Relatorio.pdf. Acesso em 28.08.2018. p. XL. 

22  SANTOS, Boaventura de Sousa et al.  A geografia da justiça: para um novo mapa judiciário. Disponível em: 
http://opj.ces.uc.pt/pdf/A_Geografia_da_Justica_Relatorio.pdf. Acesso em 28.08.2018. p. 651. 

23  SANTOS, Boaventura de Sousa et al.  A geografia da justiça: para um novo mapa judiciário. Disponível em: 
http://opj.ces.uc.pt/pdf/A_Geografia_da_Justica_Relatorio.pdf. Acesso em 28.08.2018. p. 652. 
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geralmente, por provocação de um conjunto de litigantes repetitivos, enquanto o segundo tende a 

se apresentar em menor frequência. Aqui importa destacar as noções já trabalhadas por Marc 

Galanter, que identificou os litigantes casuais (one-shotters) e os jogadores repetitivos (repeat 

players) conforme a necessidade, os recursos e a disposição para questionar atos e políticas perante 

a jurisdição24. 

Considerando isto, o diagnóstico de Santos é no sentido de que “os tribunais portugueses 

estão, hoje, tal como no princípio da década de 90, muito ocupados com litígios de baixa intensidade 

com muitos ‘falsos litígios’, com uma criminalidade de ‘massa’, constituída pelos crimes de 

condução de veículo sem habilitação legal e em estado de embriaguez e, no âmbito da justiça cível, 

intensamente mobilizados por pessoas colectivas (para a cobrança de dívidas), na sua grande 

maioria litigantes frequentes (como operadores de TV por cabo, operadoras de telemóveis, 

seguradoras, bancos, sociedades financeiras), ou seja, litigantes que repetidamente recorrem ao 

tribunal por causa de litígios similares. Aquele padrão de colonização e de mobilização do sistema 

de justiça afecta, naturalmente, o seu desempenho e constitui uma das razões que impede que uma 

parte da procura potencial, sobretudo dos cidadãos, mas também das empresas, se transforme em 

procura efectiva do sistema judicial”25. 

A leitura do contexto brasileiro não difere, embora os números reflitam também uma 

considerável litigiosidade. Segundo os dados coletados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o 

volume total do acervo atingiu quase 80 (oitenta) milhões de processos em tramitação, com um 

crescimento da demanda global de quase 20% (vinte por cento) entre os anos de 2009 a 2017 e uma 

majoração do acervo acumulado de aproximadamente 20 milhões de processos de 2009 a 201726.  

A participação dos litigantes repetitivos brasileiros, grupo este integrado principalmente por entes 

políticos (União, Estados e Municípios), instituições financeiras e prestadores de serviços públicos 

regulados (telefônicas etc), por outro lado, foi estimada em cerca de 40% (quarenta por cento), ou 

seja, abrange cerca de 32 (trinta e dois) milhões de feitos pendentes de julgamento, consoante 

informado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)27.  

                                                        
24 GALANTER, Marc. Why the haves come out ahead? Speculation on the limits of legal change. Law and Society Review, V.9, n. 2, p. 

96-102, 1974-1975. p. 3-9. 

25  SANTOS, Boaventura de Sousa et al.  A geografia da justiça: para um novo mapa judiciário. Disponível em: 
http://opj.ces.uc.pt/pdf/A_Geografia_da_Justica_Relatorio.pdf. Acesso em 28.08.2018. p. 651-652. 

26  CNJ. Justiça em Números 2018. Disponível: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros. Acesso em: 
28.08.2018. p. 73.  

27 AMB. Não deixe a justiça parar. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=B1fMnw0wxOg>. Acesso em: 20.06.2018. 
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Em razão disto, pode ser relevante estudar a viabilidade de se aplicar no território brasileiro 

uma das propostas centrais de Santos para o aperfeiçoamento da jurisdição portuguesa, consistente 

em conferir “tratamento organizacional, tendencialmente diferenciado, dos litígios de baixa 

intensidade, em especial da ‘litigação de massa’, e de alta intensidade e da pequena e média 

criminalidade e da criminalidade mais grave. O modelo proposto e as inovações que o integram 

pressupõem uma circunscrição judicial mais abrangente que possibilite uma gestão de recursos 

humanos e materiais e uma administração judicial mais flexível e adequada à diferenciação 

processual dela decorrente”28. 

Portanto, resta justificada a utilidade prática da distinção entre casos fáceis (massificados) e 

difíceis (mais complexos e específicos) também para fins gerenciais, visando atingir graus maiores 

de eficiência, eficácia e qualidade na prestação da tutela jurisdicional. 

Em síntese do exposto, adotando como marco teórico a TCD e levando em consideração as 

constatações de Sousa e Galanter, é possível apresentar quatro graus de dificuldade dos casos, 

segundo critérios objetivos: 

a) Casos simples massificados, caracterizados por encontrarem soluções uniformizadas no 

sistema, dependerem de análise de prova simplificada, apresentarem grande incidência numérica e 

serem passíveis de resolução por mera aplicação de modelos de peças judiciais (exemplo: ações de 

responsabilidade civil por danos morais decorrentes de inscrição indevida em órgãos de proteção 

ao crédito)  

b) Casos simples padronizados, caracterizados por encontrarem soluções uniformizadas no 

sistema, dependerem de análise de prova mais intensa, apresentarem média incidência numérica e 

serem passíveis de resolução por mera aplicação de modelos de peças judiciais (exemplo: ações de 

responsabilidade civil por acidente de trânsito);  

c) Casos complexos típicos, caracterizados por não encontrarem soluções uniformizadas no 

sistema, apresentarem considerável carga moral, dificuldade probatória e/ou consequências 

problemáticas, apresentarem baixa incidência numérica e dependerem da elaboração de peças 

judiciais de modo artesanal; e,  

d) Casos complexos trágicos, caracterizados por não encontrarem soluções uniformizadas no 

                                                        
28  SANTOS, Boaventura de Sousa et al.  A geografia da justiça: para um novo mapa judiciário. Disponível em: 

http://opj.ces.uc.pt/pdf/A_Geografia_da_Justica_Relatorio.pdf. Acesso em 28.08.2018. p. 652-653. 
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sistema, apresentarem considerável carga moral, dificuldade probatória e/ou consequências 

trágicas incontornáveis na sua integralidade, apresentarem baixíssima incidência numérica (são 

relativamente raros na literatura) e dependerem da elaboração de peças judiciais de modo 

artesanal. 

 

CONCLUSÕES 

O objetivo deste texto é apresentar os critérios de classificação do grau de dificuldade dos 

casos judiciais, sob a perspectiva do julgador, considerando as peculiaridades do sistema jurídico 

brasileiro. 

A distinção clássica entre casos fáceis (easy cases) e difíceis (hard cases), desenvolvida pela 

doutrina de perfil juspositivista de Hart e Kelsen, está pautada, principalmente, na necessidade de 

exercício da margem de discricionariedade conferida ao órgão julgador, situação em que ele passa 

a exercer função legislativa para fixar os exatos contornos da norma jurídica resolutiva de 

determinado caso concreto e, outrossim, recebe o ônus de apresentar motivação mais extensa. 

Logo, um caso é difícil em decorrência da inexistência de uma regra jurídica clara exposta em um 

precedente judicial, embora uma norma jurídica com limites linguísticos muito amplos possa 

também representar uma dificuldade ao julgador.  

As teorias de autores pós-positivistas como Alexy e Dworkin, por outro lado, agregam a 

informação de que o fator de dificuldade dos casos reside precisamente na complexidade de 

justificação da ponderação ou do balanceamento dos princípios empregados para a construção da 

norma jurídica resolutiva. Com efeito, para estes autores, a discricionariedade é limitada por 

diretrizes principológicas, cuja articulação demanda fundamentação específica. 

De outra margem, a Teoria Complexa do Direito descreve o fenômeno decisório como um 

empreendimento voltado à resolução de cada caso concreto, mediante construção argumentativa 

de uma norma jurídica, a qual se vale da reconstrução dos fatos por aproximação (segundo as provas 

apresentadas) para posterior articulação dos critérios considerados legítimos (conforme o direito 

aplicável). De acordo com esta teoria, a dificuldade objetiva de cada caso está intrinsicamente 

conectada com os fatores que impactam na consecução da atividade intelectiva de resolução do 

caso. Outrossim, além da carga moral envolvida, que é um aspecto influenciador do tempo e do 

esforço necessários para a resolução de um caso, também as dificuldades decorrentes da produção 
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probatória e da análise das possíveis consequências geram impacto psicológico sobre o magistrado, 

mormente quando demandam uma maior articulação de justificações, consequentemente 

carregando a tarefa de produção de uma peça processual resolutiva.  

Foi mencionado, ainda, que inúmeros aspectos subjetivos também podem interferir na 

categorização da dificuldade do caso, sob a perspectiva do julgador. Com efeito, a capacitação 

técnica e a disposição física, por exemplo, são caracteres individuais que certamente se projetam 

no cálculo da dificuldade, tendo sido aqui apenas mencionados, porquanto consideravelmente 

complicada a sua mensuração.   

Às características objetivas dos casos fáceis e difíceis foram acrescentadas as considerações 

de Santos e Galanter, no sentido de que o primeiro tipo se apresenta em maior número e, 

geralmente, por provocação de um conjunto de litigantes repetitivos, enquanto o segundo tende a 

se apresentar em menor frequência. 

Diante destes critérios objetivos, é possível apresentar a seguinte tabela de classificação da 

dificuldade de casos: 

Casos fáceis 
(Simples, repetitivos ou easy cases) 

Casos difíceis 
(Complexos, específicos ou hard cases) 

Simples massificados Simples padronizados Complexos típicos Complexos trágicos 

Repetitivos com 
análise simples de 
prova (solução 
massificada) 

Repetitivos com 
análise detalhada de 
prova (solução 
específica) 

Específicos em razão 
da dificuldade 
probatória, da carga 
moral ou das 
consequências 
políticas 

Específicos em razão 
da carga moral trágica 
ou da dificuldade de 
desvio de 
consequências 
desastrosas 

Alta incidência Média incidência Baixa incidência Raros na literatura 

Resolução por 
aplicação de modelos. 

Resolução por 
aplicação de modelo, 
após análise 
probatória detida. 

Resolução por 
construção de 
argumentação 
específica, com 
diálogo entre as 
fontes jurídica, análise 
de provas e/ou 
construção de 
hipóteses de 
perspectivas futuras 

Resolução por 
construção de 
argumentação 
específica, com 
diálogo entre as 
fontes jurídicas, 
análise minuciosa de 
provas e/ou 
construção de 
hipóteses de 
perspectivas futuras 
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OS REFLEXOS NEGATIVOS DO ATIVISMO JUDICIAL NA GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS 

CIDADES 

 

Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto1 

 

INTRODUÇÃO 

Para tratar do tema proposto, propõe-se uma visão a partir do modo de atuação do Poder 

Judiciário. Isso porque, dentre as várias transformações ocorridas com o advento da Constituição 

de 1988, uma das mais significativas é a que se deu nas questões afetas à atividade jurisdicional.  

A partir da positivação de inúmeros direitos em seu texto, processo necessário e 

inquestionável, o que se vê é o descortinar de um protagonismo até então incomum, já que a 

compreensão dominante era de que implementar direitos sociais dependia exclusivamente de 

políticas públicas a cargo dos membros das demais esferas de poder. Vedada, portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário.  

O “chamado” foi aceito, sem ressalvas e com total falta de inibição, tanto interna, quanto 

externamente. Contudo, de tempos para cá, começaram a surgir questionamentos a respeito da 

conveniência e da adequação constitucional deste comportamento. Questiona-se se, desta forma, 

não estaríamos retroagindo no tempo e substituindo um governo de leis por um governo de 

homens.  

A partir daí surge um novo questionamento, ou seja, onde estaria a segurança jurídica, esse 

elemento fundamental da superestrutura que nos sustenta - O Estado Democrático de Direito - e 

base da construção do positivismo jurídico. 

Incorporando essa discussão como pano de fundo, a pretensão aqui é identificar os 

elementos que compõe o debate, clarificar o espaço de atuação do Poder Judiciário e os seus 

fundamentos, especialmente no que diz respeito ao direito à moradia na perspectiva insculpida no 

art. 182 da Constituição Federal, no qual expressa que “A política de desenvolvimento urbano, 

                                                        
1 Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina; Professor de Processo Civil do Curso de Graduação em 

Direito da UFSC; Professor do Curso de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade do Vale do Itajaí-SC; Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (2ª Câmara de Direito Público). Email: franciscojneto@uol.com.br. 
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executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes”. 

Objetivando tratar dessa temática, sem esgotar seus limites, buscar-se-á tratar incialmente 

do conceito de Direito, na sua perspectiva jusnaturalista e positivista, para em seguida analisar o 

surgimento do constitucionalismo e a discussão a respeito das deficiências do positivismo jurídico.  

Ao final, propõe-se crítica ao ativismo judicial e o risco de abandono do governo de leis. Nesse 

ponto se buscará sustentar que, especialmente onde há previsão legal de participação, negativa é a 

intervenção exagerada feita de modo judicial. Sustenta-se aqui que deve ela ser a mais contida 

possível, sob pena colocar abaixo anos de construção de um sistema político e jurídico que sempre 

procurou fugir do governo de homens visando à consolidação de um governo de leis.  

 

1. AS CONCEPÇÕES DE DIREITO 

Tratar-se-á a partir desse ponto das concepções acerca do direto, seja o direito natural seja 

o direito positivo, para que se possa fazer uma análise do constitucionalismo e das deficiências 

trazidas pelo positivismo jurídico.  

 

1.1 O Direito Natural 

O jusnaturalismo, que se apresenta em essência como uma resposta filosófica, 

evidentemente não surgiu antes da chamada “percepção filosófica”, o que nos permite afirmar ser 

ele tão antigo quando o pensamento ocidental. Sua presença já era sentida na Grécia do final do 

Século VII a.c. entre os filósofos chamados de pré-socráticos.  

Em Heráclito, encontra-se a proposição de que existe uma lei que rege o mundo e o coloca 

em ordem e não desordem. No século V a.c. – período chamado de “humanista” – é Sócrates (470-

399 a.c.) quem afirma que, acima dos homens, existe um mundo de valores objetivos, entre eles a 

justiça2. Anos mais tarde, apresenta-se o período clássico, com Platão (427-347 a.c.) e Aristóteles 

(384-322 a.c.), e o refinamento dessas ideias, com o pensamento de que existe uma ordem natural 

                                                        
2 FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio. Derecho Natural: Introducción filosófica al derecho. Madrid: Universidade Complutense, Faculdad 

de Derecho, 1977, p.218. 
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que independe do mundo real, dos fatos e das ações humanas.  

Contemporâneo a estes últimos, aparece também Sófocles (495-406 a.c.) e sua peça 

Antígona. Nela se dá a conhecida passagem em que a protagonista, em um diálogo com o soberano 

(Creonte) – após confessar que havia desobedecido a uma das suas ordens – faz uma crítica ao 

direito estatal com a invocação do direito natural. A respeito da lei considerada injusta, diz ela: 

Não foi, com certeza, Zeus que as proclamou, nem a Justiça com trono entre os deuses dos mortos 

que as estabeleceu para os homens. Nem eu supunha que tuas ordens tivessem o poder de superar 

as leis não-escritas, perenes, dos deuses, visto que és mortal. Pois elas não são de ontem, nem de 

hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe quando surgiram. 

Como se observa, em todos eles, a compreensão de que além da existência de um conjunto 

de direitos em uma ordem natural, que se apresenta imutável ao homem, há a aceitação de que 

este direito natural deva ser a base para a validade do direito posto pelo soberano. 

Tais ideias evidentemente influenciaram o período subsequente, o que pode ser percebido 

já com os escritos de Cícero (106-43 a.c.), em Roma, especialmente com duas afirmações feitas por 

ele: 1) o Direito tem sua base e fundamento na natureza, nascendo dela; 2) esse fato faz com que 

essa lei natural tenha precedência – em todos os aspectos – sobre as normas humanas3. 

Com o cristianismo, momento importante pela nova concepção de mundo que oferece, surge 

uma nova forma de justificação do direito natural, e é a partir daí que ele se forma de modo a 

possibilitar a grande influência que vem a exercer no ocidente. Firma-se a compreensão de que non 

videtur Lex quae iusta non fuerit (não há lei que não seja justa), o que agrega ao jusnaturalismo uma 

de suas marcas fundamentais, qual seja, a possibilidade de descumprimento da lei positiva em caso 

de contrariedade da lei natural. Quando a lei for injusta, não será lei (lex injusta non est Lex). 

No início da Idade Moderna, surge outra versão de jusnaturalismo, esta também preocupada 

em promover a defesa dos direitos individuais e a limitação do poder dos governantes. É o chamado 

“jusnaturalismo racionalista”, que tem sua base calcada na completa emancipação do direito 

natural da teologia, ao concebê-lo como um objeto passível de conhecimento da mesma forma que 

os números ou figuras geométricas, de modo que, assim como podem ser operados estes últimos, 

ainda que nada materialmente haja para contar ou para descrever suas formas, “también es posible 

conocer un orden normativo (moral y jurídico) independiente de toda experiência o revelación”4. 

                                                        
3 FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio. Derecho Natural: Introducción filosófica al derecho. Madrid: Universidade Complutense, Faculdad 

de Derecho, 1977, p.218. 

4 PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoria del derecho. 2. ed. Madrid, Espanha: Trotta, 2005. p.308. 
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Essa concepção foi acompanhada por diversos autores daquele período, o que fez com que 

tais ideias chegassem aos séculos XVII e XVIII com vigor suficiente para embalar as revoluções que 

viriam a ocorrer e, novamente, mudar os rumos da história ocidental. 

Nesses movimentos, encontra-se a noção de pacto social apresentada por Thomas Hobbes 

(1588-1679) com a afirmação de que, em seu estado de natureza, o homem é egoísta, o que causa 

uma guerra permanente, e de que o homem é o lobo do próprio homem (homo hominis lupus). Por 

isso, faz-se necessária a existência do Estado como forma de sair dessa situação, para o que não 

dispensa o direito natural, apesar de reconhecer sua insuficiência. 

Na mesma linha seguiram John Locke (1632-1704) e Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Em 

todos eles encontra-se o entendimento que contribuiu para a construção de uma compreensão de 

que o Estado e suas instituições são resultado da vontade dos homens. Assim, o Estado e o Direito 

não existem por obra de Deus ou dos costumes, mas sim como produto de seres racionais que 

atuam guiados por seus interesses5.  

Passado esse período, no século XIX, o jusnaturalismo experimenta um momento de baixa, 

o que se dá especialmente pelo surgimento de correntes filosóficas que repelem a metafísica e dão 

maior atenção aos atos e fatos humanos e, ainda, a uma explicação histórica da realidade. Soma-se 

a isso o surgimento das correntes positivistas – que fazem nascer o positivismo jurídico – e, ainda, 

a crítica ao direito natural e a defesa de que só é direito o direito positivo. 

 

1.2 O Direito Positivo  

É em meados do Século XIX que surge o positivismo, essa nova concepção de Direito que, 

além de pretender afastar todo e qualquer aporte metafísico de sua essência, se coloca como 

manifestação da soberania estatal em face do exercício do monopólio de sua produção.  

Essa perspectiva tem como pano de fundo, a ideia do contrato social defendida por autores 

como John Locke (1632-1704) e Jean Jacques Rousseau (1712-1778), que sustentam ser o Estado e 

suas instituições o resultado da vontade dos homens, de forma que Estado e Direito não existem 

por obra de Deus ou dos costumes, mas sim como produto de seres racionais que atuam guiados 

por seus interesses. 

                                                        
5 PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoria del derecho. 2. ed. Madrid, Espanha: Trotta, 2005. p.309. 
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Seu desenvolvimento e processo de hegemonia abrangeram três momentos bem definidos 

e localizados: 1) a “Escola Histórica do Direito” na Alemanha, que afirmou ser o direito um fenômeno 

histórico e produto do “espírito do povo”; 2) a “Escola da Exegese”, surgida na França e que 

apregoou a identificação do direito com a lei (melhor seria falar em redução) e, por fim, a 3) 

“Jurisprudência Analítica” na Inglaterra, que afirmou ser o Direito determinações emanadas pelos 

soberanos em relação aos súditos, sempre respaldadas pela coação. 

Em relação ao primeiro, a Escola Histórica do Direito, apresentou-se como uma concepção 

de direito surgida nos séculos XVIII e XIX, auge do romantismo, que forneceu os principais elementos 

de crítica ao direito natural, o que se dá a partir da primeira obra que pode efetivamente ser 

considerada como expressão dessa corrente, escrita por Gustavo Hugo, em 1798, com o título de 

“Tratado do direito natural como filosofia do direito positivo”. O segundo, a Escola da Exegese, usa 

da codificação, que é por onde se dá a troca do jusnaturalismo racionalista para o positivismo 

jurídico em sua compreensão mais radical, vez que “identifica o direito com a lei e confia aos 

tribunais a missão de estabelecer os fatos dos quais decorrerão as consequências jurídicas, em 

conformidade com o sistema de direito em vigor”. Por último, o terceiro dos movimentos, a 

chamada “Jurisprudência Analítica”, que foi criada por John Austin (1790-1859), aluno de Jeremy 

Bentham (1748-1832), autor britânico que influenciou vários países com sua codificação do direito, 

mas não conseguiu a adoção de suas ideias em seu país de origem, a Inglaterra. Iluminista e 

utilitarista defendeu a codificação do direito britânico e sua sistematização, com o objetivo de 

clarificação e limitação dos poderes dos juízes. Para ele, só o direito positivo poderia ser direito, daí 

negar a existência do direito natural e, por consequência lógica, a existência de direitos anteriores 

ao Estado6.  

Não há dúvidas que a Escola da Exegese foi que a nos influenciou. Usa da codificação, que é 

por onde se dá a troca do jusnaturalismo racionalista para o positivismo jurídico em sua 

compreensão mais radical, vez que “identifica o direito com a lei e confia aos tribunais à missão de 

estabelecer os fatos dos quais decorrerão as consequências jurídicas, em conformidade com o 

sistema de direito em vigor”7. 

Passado esse momento inicial, no início do Século XX surgiu Hans Kelsen e a “Teoria Pura do 

Direito”, que deu significativa contribuição à compreensão do Juspositivismo. Sustenta que o 

                                                        
6 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica: nova retórica. Tradução de Verginia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.32. 

7 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica: nova retórica. Tradução de Verginia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p.32. 
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sistema jurídico é do tipo dinâmico, onde as normas têm sua validade determinada pelas sucessivas 

delegações de poder, livrando-as da contaminação dos fatos ao afirmar que de algo que é não 

poderá decorrer algo que deve ser e, de algo que deve ser, não poderá decorrer algo que é. Daí que 

a validade de uma norma não pode decorrer simplesmente do fato de ter emanado de um agente. 

Há necessidade de que este agente tenha competência conferida por uma norma para que sua 

validade esteja presente, a qual vincula o agente e o indivíduo que está obrigado a cumpri-la. 

Bobbio8 enfatiza que na concepção de KELSEN9, os ordenamentos normativos poderiam ser 

divididos em dois tipos: 1) os estáticos, em que as normas estão relacionadas umas às outras como 

as proposições de um sistema dedutivo, eis que derivam umas das outras, partindo de uma ou mais 

normas originárias de caráter geral – e 2) os dinâmicos, em que “as normas que os compõem 

derivam umas das outras através de sucessivas delegações de poder, isto é, não através da 

autoridade que os colocou”.  Ressalta o autor que, para Kelsen, o ordenamento jurídico é do tipo 

deste último já que “o enquadramento das normas é julgado com base num critério meramente 

formal, isto é, independentemente de seu conteúdo”. 

Outro ponto fundamental da Teoria Pura do Direito de Kelsen, e que interessa aqui, é a 

concepção do sistema em sua forma de pirâmide e a noção de hierarquia das fontes do Direito, o 

que contribuiu decisivamente para que, sob o ponto de vista científico, o raciocínio jurídico fosse 

organizado. 

Bobbio10 apontou as três formas pelas quais o Positivismo Jurídico se apresentou desde o 

seu surgimento. Para o autor, há um Positivismo como abordagem ou modo de se aproximar do 

direito, um Positivismo como teoria, onde o fenômeno jurídico se identifica com a formação de um 

poder soberano como capacidade para exercer a coação (O Estado) e, por fim, um Positivismo como 

ideologia, que é de onde resulta o fetichismo em relação à lei, no qual se identifica seus adoradores 

qualquer que seja ela11. 

                                                        
8 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de SANTOS, Maria Celeste Leite dos. 5ª ed. Brasília: Universidade de 

Brasília, 1994. p.71/73. 

9 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de MACHADO, João Batista. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

10 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de SANTOS, Maria Celeste Leite dos. 5ª ed. Brasília: Universidade 
de Brasília, 1994. 

11 Norberto Bobbio é considerado um dos pioneiros no enfrentamento do positivismo jurídico intencionando a identificação de seus 
fundamentos. Fez isso em um trabalho publicado em 1961 sob a forma de artigo depois incorporado (em 1965) ao livro “El 
problema del positivismo jurídico” (BOBBIO, 1992). Nele, Bobbio afirma que o “positivismo jurídico”, apesar de ter sido 
apresentado historicamente como uma única doutrina, tem-se expressado ao largo de sua história sob três formas básicas, sem 
que entre elas haja uma necessária conexão conceitual, de modo que ser positivista em uma dessas concepções não implica 
necessariamente sê-lo em outra.  
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São três formas independentes entre si (ser positivista em um dos sentidos não importa em 

sê-lo no outro) e a de maior aceitação é a primeira, que fala do Positivismo Jurídico como enfoque 

ou modo de aproximação do Direito. Até porque é onde as divergências com o Direito Natural ficam 

mais evidentes e, ainda, onde suas teses centrais podem ser apresentadas em apenas duas: a tese 

das fontes sociais do direito e a tese da separação entre direito e moral. 

Nessa linha o direito se afasta da ordem metafísica e se aproxima da lei, contudo, ainda resta 

uma celeuma entre o direito e moral, ou seja, se a moral seria elemento integrante do direito ou 

fica afastada da lei, se haveria espaço para a subjetividade ou o direito deve ser eminente objetivo. 

Para responder essas questões é imprescindível perpassar pelo surgimento do 

constitucionalismo e a discussão que se faz a respeito das deficiências do positivismo jurídico.  

 

2. O SURGIMENTO DO “CONSTITUCIONALISMO” E A DISCUSSÃO A RESPEITO DAS DEFICIÊNCIAS 

DO POSITIVISMO JURÍDICO 

Uma das questões que é consenso na doutrina e um fato histórico perceptível é a emergência 

de um novo modelo de Constituição após o fim da 2ª Guerra Mundial, que reforça sua posição de 

elemento central quando se fala em organização e sistematização do poder, ressaltando a grande 

estrutura que lhe dá suporte, a saber, o Estado de Direito.  

Tal reforço foi fundamental, dado que a maneira pela qual ele vinha sendo compreendido 

não foi suficiente para impedir os regimes totalitários, de esquerda e de direita, que acabaram por 

fazer eclodir um dos maiores momentos de barbárie que a humanidade assistiu no século XX. 

A concepção de que Estado de Direito é governo sub lege, ou submetido a leis, e governo per 

lege, ou exercido mediante leis gerais e abstratas não foi suficiente. Os movimentos antes 

mencionados evidenciaram sua fraqueza teórica. Claro ficou que tanto a versão oferecida pelo 

Estado Liberal, como a versão oferecida pelo Estado Social, trazia consigo a fungibilidade ideológica 

inerente ao Estado de Direito, apontada como decorrente de sua adesão ao Positivismo Jurídico 

com a redução do Direito à lei.  

Em uma frase: o Estado de Direito era em uma fórmula vazia, aplicável a todo e qualquer 

Estado12.  

                                                        
12 Elias Díaz (1998, p. 57) acrescenta: “a pesar de todas sus protestas demogógicas y ‘revolucionárias’, la verdad es que el facismo 

continúa siendo capitalismo. Su crítica al individualismo y al abstancionismo liberal no alcanza y no pretende alcanzar el centro de 
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Assiste-se então ao esgotamento do Estado de Direito, o que dá espaço para o surgimento 

de uma nova concepção onde, para além da vinculação formal, o Estado de Direito poderia oferecer 

uma vinculação substancial ao exercício do poder.  

Assim, a mesma insuficiência sentida com o Positivismo Jurídico se manifesta no Estado de 

Direito, independentemente de sua conformação (se liberal ou social), o que dá impulso a 

modificações que almejam a colocação da Constituição no centro e no topo da estrutura do Estado, 

a exemplo do que ocorreu na filosofia e na teoria do Direito. 

Pois bem. E é com ideia de que é necessária uma vinculação formal e material das normas 

com a Constituição, que se torna possível buscar a transformação necessária para a superação da 

anterior ideia de Estado de Direito e, com isso, encontrar uma fórmula política adequada para dar 

conta do momento, já que essa divisão, a par das alterações na Teoria do Estado e na Teoria do 

Direito, importa na definição de dois modelos normativos distintos: de um lado, o modelo 

paleopositivista do Estado Legislativo de Direito (Estado legal) formado fundamentalmente por 

regras e, de outro, o modelo neojuspositivista do Estado Constitucional de Direito (ou Estado 

Constitucional), marcado pela existência de princípios e regras, com constituições rígidas e 

mecanismos de controle de constitucionalidade13. 

Subjacente a tudo isso há outra transformação que decorre diretamente do 

constitucionalismo rígido, qual seja, a subordinação da lei às normas constitucionais equivale a 

introduzir uma dimensão substancial não só em relação às condições de validade da norma, mas 

também em relação à natureza da democracia, já que esta passa a garantir também os direitos da 

minoria em relação aos poderes da maioria, que agora ficam limitados. 

Desse movimento, surge o tem que sido chamado de “novo constitucionalismo” (ou 

neoconstitucionalismo), teoria que tem como objetivo principal proporcionar cobertura teórica, 

conceitual e normativa a esse processo de crescente importância do texto constitucional e das 

normas nele inseridas. É bem verdade que a palavra “neoconstitucionalismo” tem sido empregada 

em variados sentidos e aplicada de modo um tanto confuso, apesar do claro objetivo de indicar 

distintos aspectos de uma possível nova cultura jurídica. Porém, inegável que tal constitucionalismo 

                                                        

esos mecanismos, que no es outro que ese capitalismo y esa burguesía. Al contrario, lo que hace es eliminar el obstáculo que para 
éste había llegado a representar el liberalismo a causa de la posible evolución y apertura de los sistemas liberales hacia la 
democracia y el socialismo. Evolución y apertura, en gran parte, impuesta por las exigencias de la nueva clase, el proletariado” 

13 FERRAJOLI, Luigi; MORESO Juan José; ATIENZA, Manuel. La teoria del derecho en el paradigma constitucional. Madrid: Fundación 
Colóquio Jurídico Europeo, 2008. p. 123. 
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se apresenta voltado à superação da debilidade estrutural do âmbito jurídico presente no Estado 

Legislativo de Direito.  

Para tanto, afirmará o caráter jurídico e vinculante dos textos constitucionais, a rigidez das 

Constituições e a qualificação de determinados referentes jurídicos, tais como os direitos 

fundamentais, signos desse processo que – ao seu final – se apresentará como um autêntico 

“câmbio genético” do antigo Estado de Direito, transformando-se definitivamente em Estado 

Constitucional de Direito14.  

Nesse modelo, encontra-se uma constitucionalização da ordem jurídica, processo que se dá 

através de uma profunda transformação do ordenamento jurídico, ao término do qual, estará o 

ordenamento totalmente impregnado pelas normas constitucionais, fator determinado pela 

existência de uma Constituição “extremamente invasora, entrometida (pervasiva, invadente), capaz 

de condicionar tanto La legislación como la jurisprudência y el estilo doctrinal, La acción de los 

actores políticos, así como las relaciones sociales”15. 

Daí surge um aspecto interessante que merece relevo. Em tempos de constitucionalismo 

forte e com normas que muitos apontam como verdadeiros valores morais, surge uma enorme 

dificuldade em compatibilizar este quadro com uma concepção de Direito proposta pelo 

Juspositivismo onde, uma de suas principais teses, é a separação entre direito e moral16. 

A respeito disso, é preciso dizer que não se desconhece a existência de formulações que 

procuram fugir desta polarização, gerada pela apontada incorporação e inclusão de valores morais 

nos textos constitucionais como ocorreu a partir da segunda metade do século passado. Uma dessas 

foi apresentada por Herbert Hart e a sustentação de que existe um positivismo brando ou 

includente, com um conteúdo mínimo de direito natural em cada sistema normativo.  

Evidente a contribuição de tais teses, mas não há como desconhecer que o protagonismo 

                                                        
14 ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia. 4ª ed. Trad. de GASCÓN, Marina. Madrid: Trotta, 2002. p.33. 

15 GUASTINI Ricardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In: Neoconstitucionalismo(s). CARBONELL 
Miguel (edición). 2ª ed. Madrid: Ed. Trotta, 2005. p.49. 

16 Em relação a esse tópico, não se pode negar que, mesmo com a adoção de um “positivismo brando ou includente” (Hart e seus 
“conteúdos mínimos de direito natural”), as bases juspositivistas sofreram forte abalo com a apresentação das teses de Ronald 
Dworkin, professor britânico que polarizou com Herbert Hart um dos debates mais intensos e produtivos do direito nos últimos 
anos. Entre seus trabalhos, o livro de maior influência – que interessa diretamente aqui – é “Levando os direitos a sério”. Nele o 
autor expõe o que chamou de “uma teoria liberal do direito”. É um trabalho marcado pela crítica à teoria por ele chamada de 
“teoria dominante do direito”, parte dela dominada pelo positivismo jurídico, em que Dworkin reconhece a teoria defendida por 
H. L. A. Hart como a mais influente de todas as teorias (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de BOEIRA, 
Nelson. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. XI). 
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social, político e principalmente o jurídico, provocaram abalos na forma de compreender o Direito, 

o que pode ser facilmente verificado nos conflitos de princípios constitucionais, vale dizer, em 

conflitos de tais valores inseridos nas Constituições. 

A solução de tais conflitos sempre gera indagação. Afinal, a consolidação do Positivismo 

Jurídico não o deixou livre das transformações políticas e sociais que afetaram o mundo moderno e 

contemporâneo. Assim foi quando da transformação do Estado Liberal em Estado Social e, mais 

recentemente, na passagem do Estado Legislativo de Direito para o Estado Constitucional de Direito. 

Nesse momento, aliás, é que se dá o questionamento principal, ou seja, se o Positivismo Jurídico 

estaria superado. 

No que se refere à teoria do direito, há respostas contundentes em sentido positivo, e isto 

por um motivo principal, qual seja, as teses que sustentam o positivismo jurídico já não cabem mais 

dentro do constitucionalismo, havendo a necessidade de sua reformulação, especialmente para que 

se dê conta das normas de conteúdo moral que foram inseridas nas Constituições do século XX.  

Não é momento para enfrentar tal discussão, até porque o objetivo aqui é apenas e tão 

somente fixar as bases de sustentação de um ativismo judicial. Mas uma coisa é fato, o positivismo 

jurídico ao dar ênfase ao elemento de autoridade da norma (direito posto) em detrimento do seu 

aspecto valorativo ficou inabilitado para dar conta dos problemas atuais. Sua visão do Direito é 

como o de um sistema, e não como prática social complexa, característica principal dos 

ordenamentos atuais em que a Constituição ocupa todos os espaços de regulação normativa17,e, 

como sabemos, é rica em discursos políticos apresentados como normas jurídicas. 

E assim, de uma concepção de direito que se sustentava inteiramente na ordem metafísica, 

chega-se a outra calcada em elementos firmados na realidade, em bases postas pela ação humana 

exclusiva e totalmente conhecível através de ordenamentos jurídicos organizados, mas que muitos 

sustentam esgotada, justamente pelo fato de que os elementos que diferenciavam tais concepções, 

já estão superados, especialmente no que diz respeito a separação entre o direito e a moral, ou para 

ser mais direto, entre o objetivo e o subjetivo. 

Daí que para muitos, tal qual na teoria do estado, na teoria do direito igualmente há uma 

nova concepção: o paradigma constitucional. 

                                                        
17 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de BOEIRA, Nelson. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.26. 
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Nessa seara importante ainda inserir, evitando qualquer aprofundamento em relação a essas 

questões – que são de grande importância – mas que nesse momento não se mostram 

fundamentais, a ideia do constitucionalismo de princípios. Inúmeros autores identificam enormes 

riscos na adoção de um constitucionalismo de princípios, os quais podem ser assim sintetizados: 1) 

adoção de uma espécie de dogmatismo moral; 2) enfraquecimento do papel normativo das 

constituições e, portanto, da hierarquia das fontes e, por fim, 3) “o ativismo judicial e o 

enfraquecimento da submissão dos juízes à lei e da certeza do direito, que colocam em xeque, por 

sua vez, as fontes de legitimação da jurisdição”18. 

Associado a estes riscos, Lênio Streck tem apontado o chamado “problema do pan-

principiologismo”, onde ocorre, segundo o autor, o crescimento criativo de um conjunto de álibis 

teóricos que vem recebendo convenientemente o nome de princípios, os quais até, podem ser 

importantes na busca de soluções jurídicas na cotidianidade das práticas judiciárias, mas que, em 

sua maior parte, possuem nítidas pretensões de meta-regras, além de, em muitos casos sofrerem 

de tautologia. E isso pode representar uma fragilização do direito, ao invés de reforçar19. 

Ferrajoli20 ainda afirma que o constitucionalismo principialista indica um enfraquecimento 

da normatividade dos princípios constitucionais, pois implicaria em “genéricas recomendações do 

tipo ético-político”, causando, inclusive, uma degradação dos direitos fundamentais. 

Em síntese, tal pensamento permite uma leitura moral e subjetiva das normas, aniquilando 

com um dos elementos centrais e fundamentais do sistema jurídico: a segurança jurídica. 

 

3. O ATIVISMO JUDICIAL E O RISCO DE ABANDONO DO GOVERNO DE LEIS 

Há um crescente abandono do governo de leis e consequentemente um ativismo judicial 

cada vez mais reforçado por essa leitura moral e subjetiva das normas.  

Todavia, a motivação da construção do sistema político e jurídico sempre foi no sentido de 

que, em lugar de um governo de homens, haja um governo de leis ou, de modo mais direto, que a 

                                                        
18 FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lênio Luiz; TRINDADE, André Karam. Garantismo, hermenêutica e (neo) constitucionalismo: um debate 

com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p.67. 

19 FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lênio Luiz; TRINDADE, André Karam. Garantismo, hermenêutica e (neo) constitucionalismo: um debate 
com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p.67. 

20 FERRAJOLI, Luigi.Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. Trad. André Karam Trindade. In: Garantismo, 
hemenêutica e neoconstitucionalismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p.13-56. 
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subjetividade das vontades humanas seja substituída por uma objetividade de um sistema que nos 

proteja de nós mesmos. 

A ideia de constituição parece indissociável da própria evolução democrática, e em que pese 

inúmeros e não muito afastados conceitos doutrinários acerca da Democracia, em geral seus 

elementos circundam a ideia de liberdade e igualdade e a concretização de eleições livres e o 

sufrágio universal. A opinião pública e participação popular, nesse sentido, legitimam o próprio 

poder político nas democracias21.  

Ferreira Filho22  ressalta que “ninguém contestará, hoje, ser a democracia o princípio de 

atribuição do poder adotado pelo constitucionalismo”, até mesmo porque com o constitucionalismo 

se percebe a imposição da participação popular, assumindo a Carta Constitucional um papel central 

na garantia de direitos. Essas Constituições com seus textos analíticos e normas incompletas ou 

programáticas, acabaram impondo uma aditividade dos Poderes do Estado para que fosse possível 

lhe dar efetividade. 

Nesse sentido, a ideia de que a Carta Constitucional é compromissória, aliada as renovações 

introduzidas pela Constituição de 1988, promoveu segundo Barroso23, o reconhecimento do papel 

simbólico de juízes e tribunais no imaginário coletivo. Seriam eles, agora, detentores de um 

importante papel político. Aliado a isso, o crescente descrédito da classe política e das instituições 

parlamentares, o predomínio dos interesses econômicos na própria definição das políticas públicas 

e a mercantilização da Democracia, tem levado a esse caminhão “paternalista” do judiciário, pois 

de um lado é necessário dar uma resposta à demanda apresentada e, de outro, sabe-se, de 

antemão, que algumas dessas respostas se transformam em verdadeiros atentados à autonomia, 

independência e separação dos poderes. 

Vivemos em sociedades crescentemente complexas, especialmente no que se refere à 

demanda pelo reconhecimento de direitos. Daí deriva uma falta de consenso no parlamento, o que 

se reflete na produção de textos normativos dotados de elevado grau de abertura interpretativa. E 

isso também faz surgir, em lugar do “grande sábio” legislador, um “grande sábio” poder judicial, não 

raro acompanhado de um “paternalismo judiciário”, já que o juiz é que se torna, ou se coloca, como 

                                                        
21 SARTORI, Giovanni, Teoria de La Democracia, Madrid, Alianza Universidad, 1987, p.168. 

22 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Princípios Fundamentais do Direito Constitucional, São Paulo, Saraiva, 2010, 2. edição. p.44. 

23 BARROSO, Luis Roberto Barroso. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do 
novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. p.383. 
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o protagonista maior na concretização daquele direito constitucionalmente previsto, apesar das 

dúvidas a respeito de sua legitimidade para tanto.  

No caso do Brasil, esse movimento é perceptível ao se proceder à análise de inúmeras 

decisões judiciais, restando claro que o juiz brasileiro rompeu com a concepção típica de um juiz do 

estado liberal, colocando-se como verdadeiro e efetivo protagonista na defesa dos direitos e 

garantias fundamentais.  

Inegavelmente, então, quehá um novo espaço de atuação jurisdicional, o que aponta para a 

pergunta inicial: retornamos ao governo de homens em lugar do governo de leis? 

Esta pergunta não é nova, pelo contrário, é das mais antigas e é lembrada aqui no mesmo 

sentido que Bobbio24 o faz em texto publicado em “O futuro da democracia”, quando afirma que 

não se refere apenas à questão de quem irá governar, mas também como irá governar. 

Eros Grau25 em seu livro “Porque tenho medo dos juízes”, bem destaca que, “não há de ter 

faltado ética e justiça à humanidade”, contudo, salienta o autor que, são muitas éticas e muitas 

justiças, e que “a única tentativa viável, embora precária, é encontrada na legalidade e no 

procedimento legal, ou seja, no direito posto pelo Estado, este com o qual operamos no cotidiano 

forense, chamando-o de direito moderno, identificado com a lei”. 

A esse respeito, há cerca de 2.300 anos atrás Aristóteles, um dos filósofos gregos de maior 

influência já havia dito que “não é mais justo mandar que obedecer: convém fazer uma e outra coisa 

alternadamente. Tal é a lei. E a ordem é a lei. É melhor, pois, que seja a lei que ordene, antes que o 

faça um cidadão qualquer. ”. Continua o pensador: 

O mesmo raciocínio exige que, sendo preferível confiar a autoridade a um número reduzido de 

cidadãos, deles se façam os servidores e os guardiões da lei. É preciso que haja magistratura; mas 

assegura-se que não é justo que um só homem exerça uma magistratura suprema quando todos os 

outros são iguais. Aliás, crendo-se que a lei não possa tudo especificar, poderá um homem fazê-lo com 

precisão? Quando a lei tem assentado com zelo as regras gerais, ela abandona a inteligência e à 

apreciação mais justa dos magistrados, para que eles julguem e decidam. Autorizados mesmo a 

corrigir e a retificar, caso a experiência lhes prove ser possível fazer melhor que as disposições escritas. 

Assim, querer que a lei mande é querer que Deus e a razão mandem sós. Mas dar a superioridade ao 

homem é dá-la ao mesmo tempo ao homem e à fera. O desejo tem qualquer coisa de bestial. A paixão 

corrompe os magistrados e os melhores homens, a inteligência sem paixão, tal é a lei.26 

                                                        
24 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

25 GRAU, Eros Roberto. Por Que Tenho Medo dos Juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios). São Paulo: Malheiros. 
2013 (sem apêndices). p.16.  

26 ARISTÓTELES. A política. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 113-114. 
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No sistema atual, o juiz tem sido mais um produtor de inseguranças do que qualquer outra 

coisa. Não há viabilidade a uma sociedade que se desenvolve baseada em particularismos, sejam 

eles criados pela lei, sejam eles criados pelos juízes. 

Silva 27  destaca que se a segurança jurídica puder ser traduzida como um mínimo de 

previsibilidade jurisdicional, a forma mais segura de alcançar seria por “um acompanhamento 

cotidiano e crítico da própria atividade jurisdicional. Tal acompanhamento é tarefa precípua da 

doutrina jurídica”. 

Tal modalidade de atuação judicial, além de ser ínfima para a solução dos problemas, acaba 

por produzir danos irreparáveis para a democracia, um canal alternativo, acompanhado de 

desmobilização e apatia política. Pois se substitui em função que não é precipuamente sua.  

A Democracia do vocábulo grego demos (povo) e cracia (governo), desde sua origem passa a 

ideia de governo do povo. A participação popular é intrínseca à ideia de democracia. Bonavides28 

salienta que sem participação não há democracia e uma das marcas características da Constituição 

de 1988 é a democracia participativa, que elege instrumentos para que o povo participe das 

tomadas de decisões. 

Nesse contexto, insere-se o direito o direito à moradia. Direito esse, cuja clareza esta 

esculpida no art. 182, da Constituição Federal, ao reconhecer que “A política de desenvolvimento 

urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 

seus habitantes”. 

Observe-se que há clara referência a necessidade de lei e a temos. É o Estatuto da Cidade, 

Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, merecendo destaque o que diz o parágrafo 1º, do art. 1º: “Para 

todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e 

interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e 

do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.” 

Os dispositivos introduzidos pelo Estatuto da Cidade inseriram no ordenamento mudanças e 

adaptações práticas na regulação do uso da propriedade urbana, impondo uma necessidade de 

                                                        
27 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 149-150. 

28 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa: por um direito de luta e de resistência, por uma nova 
hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.51. 
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remodelação no modo como o desenvolvimento urbano vinha sendo conduzido.  

Essa visão circunda a noção da função social da propriedade em prol do bem comum, o 

desenvolvimento sustentável quando exige um equilíbrio ambiental, justiça, igualdade e 

participação popular. Essa intenção está clara no art. 2º do Estatuto, quando determina que a 

política urbana deva seguir diretrizes como a “gestão democrática por meio da participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 

execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”29. 

A participação da população é um mecanismo de democratização. Assim, de modo 

igualmente enfático o legislador seguiu com essa clara intenção ao indicar instrumentos que 

deverão ser utilizado para a gestão democrática das cidades, como os órgãos colegiados, debates, 

audiências e consultas públicas, conferências, iniciativa popular de projetos de lei, dentre outros, 

previstas no art. 43 e 44 do Estatuto30. 

Nessa linha, Lucero31, autora que trabalha com gestão e planejamento urbano, destaca deve 

haver um processo deliberativo para o planejamento urbano, e que “A vontade política é uma 

condição para se alcançar o sucesso, apoiado pela criatividade e empenho durante o processo de 

todos os agentes na comunidade”. 

De sorte que é a regulação do dispositivo constitucional em campo legislativo, que deve 

                                                        
29Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, 

mediante as seguintes diretrizes gerais:I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações;II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos 
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano; III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social; IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; V – oferta de equipamentos urbanos e 
comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; VI 
– ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar [...] (BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 
182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, DF: Congresso 
Nacional, 2001.) 

30 Art. 43: “Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: I – órgãos 
colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; II – debates, audiências e consultas públicas; III – 
conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal; IV – iniciativa popular de projeto de lei 
e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. 

 Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a 
realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 
do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal. (BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho 
de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 
providências. Brasília, DF: Congresso Nacional, 2001.) 

31 LUCERO, María de L. Flores. Hacia um modelo de Gestón Negociado: La reciente experiencia em la Ciudad de Montreal. XI 
COLOQUIO INTERNACIONAL DE GEOCRITICA: La planificación territorial y el urbanismo desde el diálogo y la participación. 
Buenos Aires.2010. p.4. 
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programar uma política urbana consistente em nosso país, preservando as competências 

constitucionais e, ainda, mantendo o espaço de participação popular, como a “gestão democrática” 

expressa no Estatuto, dando concretude ao que Paulo Bonavides sempre destacou como uma das 

marcas características da Constituição de 1988: a democracia participativa, claramente colocada no 

art. 1º, da CF32. 

Bastos 33  destaca, contudo, que “a democracia moderna é predominantemente 

representativa”. Nesses sistemas, os principais sujeitos não são individualmente considerados, mas 

sim, os grupos organizados. Entretanto, em que a pese a Constituição Federal prever apenas o 

plebiscito, referendo, a iniciativa popular, a ação popular, denota-se que a própria Lei 10.257/2001, 

trouxe mecanismos incentivadores e fortalecedores da participação popular.  

Bonavides34, inclusive, ressalva que, “A maior parte das experiências participativas nos países 

recém-democratizados do Sul tem seu êxito relacionado à capacidade dos atores sociais de 

transferirem práticas e informações do nível social para o nível administrativo.”. Deve haver uma 

“coexistência e complementaridade” entre democracia participativa e representativa, com a 

proposição de meios mais inclusivos na participação democrática.  

A sociedade, nesses casos, deve ser o ator principal e não apenas um coadjuvante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pois bem. Eis onde a intervenção judicial se torna um problema e se caracteriza como 

desmotivadora da participação, desmobilizadora dos movimentos sociais e, contrária ao que prevê 

a constituição, quando atua dentro da perspectiva ativista.  

A participação popular na chamada “gestão democrática da cidade” é um imperativo e tal 

precisa ser desenvolvido materialmente, e não apenas formalmente. Deve-se dar efetividade real 

aos meios participativos hoje existentes, fortalecendo-os e criando mecanismos institucionais e 

                                                        
32A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - 
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1988) 

33 BASTOS, Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São 
Paulo: Saraiva, 1989. p.575. 

34 BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa: por um direito de luta e de resistência, por uma nova 
hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p.54. 
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procedimentais para novas formas de participação além das já existentes.  

A intenção do legislador constituinte, o que ocorre, inclusive, em relação a vários dos outros 

assuntos ligados a direitos fundamentais, foi claramente a de criar mecanismos alternativos a 

democracia representativa por meio de espaços para exercício da democracia direta. 

Assim, ao se utilizar exageradamente da abertura proporcionada pela compreensão atual do 

positivismo jurídico ou – como querem alguns – do constitucionalismo de princípios, que admite um 

exercício da jurisdição invasiva, dois os efeitos igualmente negativos e perversos para o sistema 

político e jurídico, o de desconsiderar o princípio da legalidade e sua expressão maior, qual seja, a 

lei; e o de gerar atalhos ou excluir a participação popular, a qual deve ocorrer de modo direto e 

pelos meios previstos em lei. 

Nos dois casos, corre-se o mesmo risco, o retorno ao governo dos homens em detrimento 

do governo de leis, conquista maior da modernidade e um dos principais valores do Estado 

Democrático de Direito.  

Em matéria ambiental tal situação tem sido frequente. Afinal, é assunto que, ao lado de 

outros tantos que exercem grande influência no cotidiano da população, diz respeito a um dos 

elementos fundamentais inerentes a toda pessoa e sua dignidade, qual seja, a moradia, o local de 

vivência e convivência. E por isso mesmo é que a jurisdição é tão demandada, pois se de um lado há 

a pressão dos órgãos apontados pelo sistema como protetores do meio ambiente, de outro há 

aqueles que são diretamente atingidos pelas restrições. 

O excesso de judicialização, impulsionado pela constante fragilização da lei por meio de 

decisões judiciais – o que decorre de uma compreensão excessivamente alargada do espaço de 

interpretação – leva a um “beco sem saída”. De sorte que, se não compreendermos que somos 

atingidos por nossas escolhas se omissões políticas, jamais a exerceremos de modo responsável; se 

não visualizarmos a consequência da má escolha, jamais nos sentiremos vinculados àquele 

resultado. 

É fortalecer mecanismos de participação popular que possam dar vazão às necessidades e à 

inclusão da sociedade em questões que tradicionalmente só são discutidas por poucos, no lugar de 

caminhar para o beco sem saída, no qual se busca o Poder Judiciário para “atender a vontade 

popular”, quando a decisão política não for conveniente.  

Todavia, aqui reside o ponto em que democracia e ativismo judicial se encontram, ou seja, 
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no enfraquecimento da própria democracia. 

 

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS 

ABELLÁN, Marina Gascón. La teoría general del garantismo: rasgos principales. In: FERRAJOLI, 

Luigi.Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico. Edição de Miguel Carbonell y Pedro 

Salazar. Madrid: Trotta, 2005. p. 21-39. 

ATIENZA, Manoel; MANERO Juan Ruis. Dejemos el positivismo para tras. In ISONOMIA: Revista de 

Teoría y Filosofía del Derecho, n. 27 (octubre 2007). México: Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, [s.a.]. Disponível em: <www.cervantesvirtual.com/portal/doxa/isonomia>. Acesso em: 

01.02.2010, p. 7-28. 

ARISTÓTELES. A política. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 

BASTOS, Celso Ribeiro, MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada 

em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. 

BARROSO, Luis Roberto Barroso. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. 

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução de SANTOS, Maria Celeste Leite 

dos. 5. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1994. 

BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de PUGLIES, 

Márcio; BINI, Edson; RODRIGUES, Carlos E. São Paulo: Ícone, 2006. 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2006. 

BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa: por um direito de luta e de 

resistência, por uma nova hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. 2. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1988. 

BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 

Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Brasília, DF: 

Congresso Nacional, 2001. 

DÍAS, Elias. Estado de derecho y sociedad democrática. 3. ed. Madrid: Taurus, 1998. 



220 
 

DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de BOEIRA, Nelson. 2. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2007. 

FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio. Derecho Natural: Introducción filosófica al derecho. Madrid: 

Universidade Complutense, Faculdad de Derecho, 1977. 

FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madrid: Trotta, 1995. 

FERRAJOLI, Luigi; MORESO Juan José; ATIENZA, Manuel. La teoria del derecho en el paradigma 

constitucional. Madrid: Fundación Colóquio Jurídico Europeo, 2008. 

GRAU, Eros Roberto. Por Que Tenho Medo dos Juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 

princípios). São Paulo: Malheiros. 2013 (sem apêndices). 

FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lênio Luiz; TRINDADE, André Karam. Garantismo, hermenêutica e (neo) 

constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 

_______. Constitucionalismo principialista e constitucionalismo garantista. Trad. André Karam 

Trindade. In: Garantismo, hemenêutica e neoconstitucionalismo. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2012, p.13-56. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Princípios Fundamentais do Direito Constitucional. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

GUASTINI Ricardo. La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. In: 

CARBONELL Miguel (edición). Neoconstitucionalismo(s). 2. ed. Madrid: Ed. Trotta, 2005. 

HART, Herbert L. A. O conceito de direito. Pós-escrito organizado por BULLOCH, Penelope A. e 

RAZ, Joseph. H. L. A. Hart. Tradução de SETTE-CÂMARA, Antonio de Oliveira. São Paulo: Martins 

Fontes, 2009. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de MACHADO, João Batista. 6ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 

LUCERO, María de L. Flores. Hacia um modelo de Gestón Negociado: La reciente experiencia em la 

Ciudad de Montreal. XI COLOQUIO INTERNACIONAL DE GEOCRITICA: La planificación territorial y 

el urbanismo desde el diálogo y la participación. Buenos Aires.2010 

PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica: nova retórica. Tradução de Verginia K. Pupi. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. 



221 
 

PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoría del derecho. 2. ed. Madrid, Espanha: Trotta, 2005. 

SARTORI, Giovanni. Teoría de La Democracia. Madrid: Alianza Universidad, 1987. 

SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 

2011. 

ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia. 4. ed. Trad. de GASCÓN, Marina. 

Madrid: Trotta, 2002. 

 



222 
 

POLÍTICA PÚBLICA ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA: O BENEFÍCIO DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA -  NOVAS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS   

 

Paulo Afonso Brum Vaz1 

José Antonio Savaris2 

 

INTRODUÇÃO 

O benefício de prestação continuada - BPC representa o modelo assistencial de renda mínima 

de inserção mais importante ao desiderato constitucional de proteção social das pessoas com 

deficiência. Ocorre que a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito desta proteção representou 

uma verdadeira ruptura interparadigmática, implicando a necessidade de se reescrever conceitos, 

metodologias e variáveis a serem consideradas pelos interprete das novas normas, notadamente a 

partir da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência.   

Discute-se neste artigo a nova conceituação de deficiência e suas consequências para a 

política pública de proteção assistencial, com ênfase ao benefício de prestação continuada. 

Pretende-se destacar a necessidade de substituição do paradigma da incapacidade laboral pelo da 

deficiência, como requisito a ser considerado. Na análise da deficiência, sustenta-se que tanto a 

avaliação pericial como a compreensão judicial acerca da deficiência supõem a superação do exame 

da exclusiva limitação do corpo (modelo biomédico) para encontrar respostas na relação entre 

corpo/indivíduo/ambiente (modelo biopsicossocial). 

 À guisa ilustrativa dessas novas compreensões, busca-se no direito jurisprudencial 

fundamentos argumentativos para enfrentamento do desafio de tornar o acesso ao benefício BPC 

mais aderente à realidade social e aos objetivos constitucionais de proteção social dos portadores 

de deficiência, trazendo à discussão recentes julgados do Tribunal Regional Federal sobre a 

deficiência no caso do portador do vírus HIV assintomático, a questão relevante do trabalho da 

                                                        
1 Desembargador Federal do TRF4. Presidente da Turma Regional Suplementar de SC, Mestre em Poder Judiciário (FGV), Doutor em 

Direito Público (Unisinos) e Professor da ESMAFESC, ESMAFERS e CESUSC. 

2 Juiz Federal. Mestre e Doutor em Direito. Docente Permanente do PPCJ da Univali. E-mail: jasavaris@gmail.com 
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pessoa com deficiência como não limitador da concessão do BPC e, por fim, o não menos importante 

tema da prescrição parcial do direito contra pessoas com deficiência decorrentes de impedimentos 

de natureza psíquica e intelectual a partir da sua supressão do elenco dos incapazes com a nova 

redação que o  Estatuto da Pessoa com Deficiência conferiu ao art. 3º do Código Civil.                                                      

  

1. O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRO 

O Brasil, segundo sua Constituição, está organizado sob a forma de Estado Social 

Democrático, cuja característica seminal, no que interessa o presente estudo, é a prestação de 

serviços sociais pelo Estado de maneira integrada com o mercado, buscando atender a dois 

objetivos, o pleno emprego e a redistribuição de rendas como mecanismos de proteção social.   

Um dos traços fundamentais do Estado Social Democrático brasileiro é a adoção modelo de 

Política Social Redistributiva, cuja base é a distribuição de bens e serviços sociais extra-mercado, 

garantindo aos cidadãos proteção universal.  

Nosso modelo de seguridade social está baseado na tríade: saúde, previdência e assistência 

sociais (art. 194 da Constituição de 1988). A previdência (seguro social) prestada mediante 

contribuições, com o objetivo de assegurar aos trabalhadores renda diante dos riscos sociais 

decorrentes da ausência do trabalho. A saúde, direito universal prestado gratuitamente pelo SUS. E 

a assistência social, cujas prestações mais importantes são o programa Bolsa Família, o benefício 

por idade concedido ao trabalhador rural independente de contribuição e o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), de que se ocupa o presente artigo.  

O sistema de proteção social brasileiro contempla a Política Nacional de Assistência Social, 

enquanto política pública não contributiva que tem base no artigo 203, V, da Constituição da 

República, regulamentado pela Lei nº 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, dispondo 

que a Assistência Social constitui direito do cidadão e dever do Estado, com a participação da 

sociedade, voltado para garantir o atendimento às atividades básicas (art. 1°).  

A Política Nacional de Assistência Social tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa 

humana através de prestações mínimas. Para Sarlet3, a dignidade representa uma  

                                                        
3 SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 4. ed. - Porto Alegre. 

Livraria dos Advogados, 2006, p. 60. 
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[...] qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 

ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os seres humanos.  

Com o status de direito fundamental social e não mero paternalismo ou favor prestado aos 

necessitados, o BPC é devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. 

Tal como previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), é a garantia de um salário 

mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual 

ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, 

em igualdade de condições com as demais pessoas. Para ter direito, é necessário que a renda por 

pessoa do grupo familiar seja menor que 1/4 do salário-mínimo vigente.4  Por se tratar de um 

benefício assistencial de natureza não contributiva, não é necessário ter recolhido contribuições ao 

INSS para ter direito a ele. 

O BPC é hoje, ao lado do Programa Bolsa Família,5 a prestação estatal que melhor reflete a 

face protetiva do Estado e, verdadeiramente, aquela que desempenha um caráter socioeconômico 

progressivo em termos de distribuição de recursos públicos, contribuindo para a igualização das 

camadas mais necessitadas do extrato social, ao contrário de outros benefícios, como as 

aposentadorias de alto valor e precoces, que contribuem para a desigualdade e, por isso, têm 

caráter regressivo.  

Se considerarmos, com Hoffmann6, que no Brasil 43,5% das pessoas são pobres e apenas 

                                                        
4  No que diz respeito ao requisito econômico, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça admitiu, em sede de Recurso 

Repetitivo, a possibilidade de demonstração da condição de miserabilidade por outros meios de prova, quando a renda per 

capita familiar fosse superior a ¼ do salário mínimo (REsp 1112557/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA 
SEÇÃO, DJe 20/11/2009). Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 18-04-2013, a Reclamação nº 
4374 e o Recurso Extraordinário nº 567985, este com repercussão geral, reconheceu e declarou, incidenter tantum, a 
inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 8.742/93 (LOAS), por considerar que o critério ali previsto - ser a renda 
familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo - está defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. 
O TRF4, em sede de IRDR, entendeu que a presunção de vulnerabilidade da família com renda até ¼ do salário mínimo é absoluta 
(TRF4, 3ª Seção, IRDR no processo nº 5013036-79.2017.4.04.0000/PR, 
Relator Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz). 

5 As parcelas mais progressivas (concentradas nos pobres) são as transferências de programas sociais federais, com destaque para o 
Bolsa Família que, de acordo com os dados da POF 2008-2009, representa 12,1% da renda dos 10% mais pobres da população 
(HOFFMANN, Rodolfo. Desigualdade da renda e das despesas per capita no Brasil. Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 3 
(40), p. 647-661, dez. 2010, p. 661). 

6 HOFFMANN, Rodolfo. Desigualdade da renda e das despesas per capita no Brasil. Economia e Sociedade, Campinas, v. 19, n. 3 (40), 
p. 647-661, dez. 2010. 
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7,7% são ricos, e que os ricos recebem quatro vezes mais rendas oficiais (pensões e aposentadorias) 

que os pobres, fica fácil compreender que a Previdência gasta mais onde não precisaria e, assim, 

promove a desigualdade ao invés de reduzi-la. 

Por isso, ao invés de reformas que reduzam o alcance e o valor do BPC, como é o caso da 

proposta governamental de desvinculá-lo do salário mínimo, precisamos pensar em meios de 

ampliação quantitativa e qualitativa.   

Em que pese os índices de concessão do BPC na via administrativa serem significativos, existe 

uma judicialização intensa da assistência social no Brasil. Desde o  critério legal econômico, 

insuficiente para medir a situação de vulnerabilidade, tal como já decidiu o STF7, até as perícias 

socioeconômicas, que limitam as concessões aos casos de extrema penúria, a distribuição do BPC, 

enquanto política pública importantíssima para superar as profundas desigualdades da sociedade 

brasileira, desde o início, ficou a cargo do Poder Judiciário.  

O Judiciário encontra muitas dificuldades em processar e julgar as ações sobre o BPC, que 

demandam onerosa perícia e raciocínios econômicos que desbordam da lógica binária do sistema 

jurídico (direito - não direito). As perícias nem sempre ajudam os juízes a decidir. Confundindo 

incapacidade com deficiência, os obriga a partir para o subjetivismo, ante a vedação do non liquet. 

Por outro vértice, o desafio de encontrar um parâmetro econômico adequado fora da 

moldura legal, culmina sempre em uma escolha solipsista que conspira para a insegurança jurídica 

e a desigualdade de tratamento entre situações iguais.  

Países do capitalismo avançado europeu, por recomendação da União Europeia, adotam ou 

discutem implantaram programas de renda mínima de inserção, com um duplo objetivo: fazer 

frente aos índices elevados de desemprego e possibilitar que os cidadãos europeus permaneçam 

ativos economicamente e dentro do sistema econômico e social. A condição básica é que os 

beneficiários procurem emprego. 8  Alguns países, o fizeram de forma universalizada, ou seja, 

                                                        
7 O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em 18-04-2013, a Reclamação nº 4374 e o Recurso Extraordinário nº 567985, 

este com repercussão geral, reconheceu e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei 
8.742/93 (LOAS), por considerar que o critério ali previsto – ser a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário 
mínimo – está  defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. 

8  Países como Alemanha, França, Finlândia, Espanha, Eslovênia, Bélgica, Áustria, Grécia, Irlanda, Luxemburgo, Lituânia, Malta, 
Portugal e outros criaram suas rendas mínimas de inserção, com critérios de elegibilidade  variados, que vão desde o compromisso 
de procurar e aceitar emprego até a necessidade de participar de programas de qualificação profissional, e mediante requisitos 
econômicos também diversos. Também os valores das rendas mínimas podem variar de 50 a 2000 euros.  
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alcançando ao todos, sem qualquer exigência.9  A universalização, embora seja onerosa, tem a 

aptidão de evitar a judicialização e a má distribuição dos recursos, tornando mais efetiva a política 

pública. No Brasil, país periférico pobre, a universalização não passa de um sonho, uma quase 

utopia. 10  A renda mensal mínima continuará a ser má distribuída e tendo o Judiciário como 

alternativa concessora, quase o principal protagonista. 

 

2. O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DEVIDO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA: NOVO 

CONCEITO DE DEFICIÊNCIA 

A proteção social almejada pela Constituição, que condensa a vontade do povo, está 

intimamente relacionada com a prática da Justiça Social.  Enquanto importante vértice desta, a 

proteção social supõe a redução das desigualdades, objetivo que representa a busca incessante da 

equidade como valor estruturante de uma sociedade democrática e fraterna baseada no respeito 

aos direitos humanos e à dignidade da pessoa.   

 Um dos desafios primordiais é a igualização das pessoas com deficiência.  É dizer: o 

desiderato constitucional, traduzido em políticas públicas assistenciais, de possibilitar às pessoas 

com deficiência, o quantum satis, a compensação de suas limitações, para que possam desfrutar de 

uma vida normal ou igual aos demais indivíduos em termos de capacidades e oportunidades. 

 Embora não seja suficiente, a renda mínima de subsistência proporcionada pelo BPC é 

imprescindível. Representa, digamos assim, o início de tudo! Bem lembra Diniz11, que a “inclusão 

das pessoas deficientes na vida social passa por assegurar-lhes um nível básico de rendimento e, ao 

que tudo indica, esse nível pode ser maior que o necessário para as demais pessoas”.  

Na execução das políticas públicas assistenciais voltadas à pessoa com deficiência, o primeiro 

                                                        
9 Finlândia, Ontário (Canadá), Stockton (Califórnia), Barcelona, Quênia, Escócia, Utrecht (Holanda), Reino Unido, Itália e Índia já 

colocaram em funcionamento ou estão preparando programas-piloto de Renda Básica Universal (RBU). 

10 Nas tentativas de implantação da renda básica em alguns países, a proposta foi rejeitada. Na Suíça, a ideia de implementar a renda 
básica foi levada à população por meio de um referendo, obtendo resposta negativa de 77% das pessoas. Há bastante receio 
quanto ao custo dessa transferência de renda ao Estado, podendo ser um gasto expressivo na sua receita, além de incerteza sobre 
a sua aplicação, pois foi testado em poucos lugares. Muitos dos argumentos contra a renda básica são de ordem moral, alegando 
que se instalaria um comodismo geral – as pessoas deixariam de estudar ou trabalhar, investindo em produtos como drogas e 
álcool. Uma pesquisa do Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT) demonstra que as pessoas que recebem algum auxílio do 
governo por meio de transferência de renda não deixam de procurar emprego – a pesquisa foi feita em seis países, com seis 
programas diferentes e eles não acharam evidência que corroborasse aquele argumento em nenhum deles. Informações 
disponíveis em: https://www.politize.com.br/renda-basica-universal/. Acesso em: 28 set. 2018.  

11 DINIZ, Débora. Deficiência e igualdade: o desafio da proteção social. In: MEDEIROS, Marcelo; DINIZ, Débora; BARBOSA, Lívia (org.). 
Deficiência e igualdade.  Brasília: LetrasLivres - EdUnB, 2010, p. 14. 
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desafio é distinguir incapacidade para o trabalho e deficiência. Tem-se visto, no exercício da 

magistratura, amiúde, essa confusão a permear as avaliações técnicas e a compreensão judicial 

acerca da deficiência.  

A propósito desta incompreensão, Costa12 avia a crítica certeira sobre o distanciamento do 

INSS e do Judiciário do modelo ideal de perícia biopsicossocial que deveria anteceder às suas 

decisões e a insuficiência da perícia médica tradicionalmente realizada nos processos 

administrativos e judiciais. O Judiciário, aliás, “que deveria alargar o acesso dos mais pobres e 

hipossuficientes ao BPC, termina por ser mais restrito do que os tortuosos caminhos da Previdência 

Social”.13 

A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Organização das Nações Unidas, 

aprovada e ratificada pelo Brasil, define pessoas com deficiência como "aquelas que têm 

impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas". 

Considera-se que a partir da internalização da Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência da ONU no sistema normativo brasileiro, com dignidade de Emenda Constitucional, 

houve a substituição do conceito de deficiência, como incapacidade para o trabalho e para a vida 

independente, por um novo conceito de deficiência.  

A deficiência encontra-se agora conceituada pelo preâmbulo Convenção Internacional sobre 

os Direitos das Pessoas com Deficiência, em sua alínea “e”, “reconhecendo que a deficiência é um 

conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e as 

barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas 

pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”.  

A circunstância de a Convenção ter sido aprovada na forma do disposto no art. 5º, § 3º, da 

CF, com hierarquia normativa equivalente a emenda constitucional, confere-lhe maior relevância, 

cogência e imperatividade, tornando obrigatória a sua consideração por toda e qualquer norma 

constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, revogadas as que lhe sejam afrontosas.   

O primeiro avanço na avaliação técnica da deficiência ocorreu com a introdução dos novos 

parâmetros para avaliação do requisito de deficiência. O Decreto nº 6.214/07, que regulamentou o 

                                                        
12 COSTA, José Ricardo Caetano. Perícia Biopsiocossocial: aplicabilidade. Metodologia e casos concretos. São Paulo: LTR, 2018. 

13 COSTA, José Ricardo Caetano. Perícia Biopsiocossocial: aplicabilidade. Metodologia e casos concretos. São Paulo: LTR, 2018, p. 43. 
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benefício de prestação continuada, tratou de nortear a avaliação da deficiência exigindo a 

observância da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde – CIF, e a 

realização da perícia social, a partir de 2009. 

Art. 16.  A concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e 

do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, 

Incapacidade e Saúde – CIF, estabelecida pela Resolução da Organização Mundial da Saúde no 54.21, 

aprovada pela 54a Assembleia Mundial da Saúde, em 22 de maio de 2001 (Redação dada pelo Decreto 

nº 7.617, de 2011). 

[…] 

2° A avaliação social considerará os fatores ambientais, sociais e pessoais, a avaliação médica 

considerará as deficiências nas funções e nas estruturas do corpo, e ambas considerarão a limitação 

do desempenho de atividades e a restrição da participação social, segundo suas especificidades 

(Redação dada pelo Decreto n° 7.617, de 2011). 

Conforme preceitua o art. 20 da Lei n° 8.742/93, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 

12.435, de 2011,  

O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com 

deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.  

Na redação original do art. 20, § 2º, da Lei n° 8.742/93, era considerada portadora de 

deficiência a pessoa incapacitada para a vida independente e para o trabalho.  

A Lei n° 12.470/2011 definiu a pessoa com deficiência como aquela portadora de 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas.  

E a Lei n° 13.146/2015 alterou apenas a parte referente às barreiras, ao referir que é pessoa 

com deficiência quem tem impedimentos de longo prazo, os quais, em contato com uma ou mais 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e em igualdade de condições na sociedade.  

Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), a redação do art. 

20, § 2º, da Lei n° 8.742/93, passou a ser a seguinte: 

Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 

qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  

Para dar sentido ao novel texto legal, precisa-se recorrer ao art. 3º, inciso IV, da Lei 
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13.146/15, que traz a conceituação das diferentes espécies de barreiras que podem obstruir a 

participação em igualdade de condições da pessoa com deficiência: 

IV- barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a 

participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à 

acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à 

compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público 

ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de 

informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação; 

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação 

social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às 

tecnologias. 

Portanto, é patente a diferença entre os dois conceitos. A incapacidade necessita da 

deficiência, e que esta impeça o regular exercício das atividades laborais, enquanto que a 

deficiência não pressupõe a incapacidade para estar presente.  

Conclui-se que, no plano normativo, é defeso conceituar a deficiência que enseja o acesso 

ao BPC-LOAS como aquela que incapacite a pessoa para a vida independente e para o trabalho. 

Pessoa com deficiência passa a ser “aquele que possui algum tipo de impedimento, que, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, 

em igualdade de condições com as demais pessoas”.  

Cumpre lembrar, como premissa, que o conceito de deficiência deve ser conjugado com a 

situação de vulnerabilidade ou precariedade econômica, o que torna ainda mais acentuadas as 

dificuldades da pessoa com deficiência em relação à hostilidade do ambiente social. Para uma 

pessoa com deficiência oriunda de família abastada, as suas limitações podem ser compensadas 

com certa facilidade (cuidados especiais, tecnologia, logística etc), mas para o pobre, os desafios 

serão sempre mais difíceis de serem transpostos, exacerbando as suas desigualdades sociais. 

Evidentemente, a perícia e a compreensão judicial acerca da deficiência precisam levar em 

conta tais pressupostos. Uma análise que se limita ao conceito de deficiência enquanto exclusiva 
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limitação do corpo (modelo biomédico), sem atentar para a relação indivíduo/sociedade (modelo 

biopsicossocial), coloca por terra o próprio desiderato constitucional de proteção social às pessoas 

com deficiência.  

Por conseguinte, as perícias médicas realizadas para fins de concessão de benefício 

assistencial devem ser conduzidas diferentemente daquelas realizadas nos casos de concessão de 

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, consoante leciona W. Santos14:  

As perícias médicas do INSS avaliam os impedimentos corporais das pessoas solicitantes do BPC no 

sentido de ponderar não o quanto tais impedimentos reduzem as chances de as pessoas suprirem as 

necessidades básicas como garantia da dignidade humana, mas o quanto a capacidade produtiva dos 

corpos pode ser afetada. [...] . No entanto, a desigualdade pela deficiência é resultado de variados 

fatores que determinam pela opressão social – muitas vezes, fatores de desigualdade e 

vulnerabilidade social que se sobrepõem. [...] Diferentemente do BPC, as perícias para a aposentadoria 

por invalidez buscam primordialmente no histórico das atividades laborais os indicadores para 

mensurar quais habilidades corporais foram afetadas pelo acidente ou doença. A ideia de que a 

incapacidade para desenvolver os atos da vida cotidiana indicaria os casos de deficiência em que a 

proteção social do BPC deve ocorrer desconsidera que é impossível definir a desigualdade pela 

deficiência sem levar em conta as variações de aspectos relacionados à temporalidade, às barreiras e 

às práticas sociais e culturais. [...]. Portanto, a avaliação das pessoas deficientes para o BPC tem de 

levar em consideração, além de condições de saúde, as condições sociais e ambientais que influenciam 

na determinação da desigualdade pela deficiência.  

Bem observou o Desembargador Federal Roger Raupp Rios (TRF4, 5ª Turma, Apelação Cível 

n° 5006532-93.2014.4.04.7006/PR, j. 11/10/2016): 

No modelo integrado essa conclusão é resultante de uma avaliação onde as duas dimensões estão 

presentes, indissoluvelmente relacionadas. Isso porque o que seja "impossibilidade de desempenho" 

e até mesmo o que seja "doentio" não são definições médicas separadas do mundo social. É na vida 

em sociedade que se define o que é e quando há "impossibilidade de desempenho com consequente 

incapacidade de ganho" e o que é "doentio" ou "saudável". 

O laudo pericial, contaminado por um conceito limitado e superado de incapacidade, 

deixando de analisar, tal como recomenda a CIF/2001 da OMS e a CID-10, no que agregam novos 

elementos relacionados ao estado de saúde, pouca valia tem.  Os critérios de avaliação devem estar 

fundados em dois domínios: funções e estruturas do corpo e atividade e participação e devem levar 

em conta os fatores ambientais que interagem com estes constructos. Os fatores contextuais 

englobam os aspectos ambientais e pessoais interagindo com os componentes da funcionalidade e 

da incapacidade e participação social. O laudo omisso quanto às limitações para certas atividades e 

                                                        
14 SANTOS, Wederson. O que é incapacidade para a proteção social brasileira. In: MEDEIROS, Marcelo; DINIZ, Débora; BARBOSA, Lívia 

(org.). Deficiência e igualdade. Brasília: LetrasLivres - EdUnB, 2010, p. 178-190. 
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participação em atividades sociais culmina por ajudar muito pouco o juiz na tarefa decisória. 

Não se pode esquecer que a sociedade moderna está organizada com base em práticas, 

costumes, valores, preconceitos e estruturas sociais que pressupõem o convívio de pessoas (corpos) 

sem impedimentos, sem limitações, o que, via de regra, conspira para a hostilização do ambiente 

social, no sentido de exacerbar a opressão social sofrida por pessoas com deficiência.     

Por outro lado, revela-se equivocada a avaliação da deficiência que considera apenas 

implicações para a pessoa com deficiência, olvidando que a vida social e particular dele depende, 

quase que invariavelmente, da ajuda e dos cuidados de terceiros. Por isso, lembra Diniz15, que “as 

políticas voltadas à deficiência não devem ser confundidas com políticas para deficientes apenas, e 

sim abarcar todas aquelas pessoas que fazem parte da esfera de cuidados do deficiente”. 

Vale aqui lembrar que deficiência não significa que a pessoa esteja submetida a uma vida 

vegetativa, totalmente dependente dos cuidados de terceiros, e que não tenha condições de 

locomover-se, de comunicar-se e de executar atividades básicas, como higienizar-se, vestir-se e 

alimentar-se com autonomia, conceitos vinculados à condição de vida vegetativa e não de 

deficiência.  

 

3. DEFICIÊNCIA NA COMPREENSÃO JURISDICIONAL: A DIFÍCIL TRANSIÇÃO PARA UM CONCEITO 

HOLÍSTICO 

Embora a avaliação social, desde 2009, seja obrigatória, e as perícias judiciais procurem 

trazer esses elementos ao conhecimento do juiz, devido à precariedade de tais informações e do 

relativo abandono judicial do conceito amplo de deficiência, não se leva em conta, pelo menos com 

a seriedade e a profundidade que o assunto merece, a interação corpo/ambiente social. 

Poder-se-ia exemplificar aqui com a situação do portador do vírus HIV assintomático. Levadas 

em conta apenas as limitações do corpo, certamente não se poderá deferir-lhe o benefício. Mas, se 

considerada a interação corpo/ambiente social, diversa será a solução.  

Em caso julgado recentemente pelo TRF4, discutiu-se o assunto, embora tratando de 

pretensão a benefício por incapacidade. Na apelação, julgada na 6ª Turma de Direito Previdenciário 

                                                        
15 DINIZ, Débora. Deficiência e igualdade: o desafio da proteção social. In: MEDEIROS, Marcelo; DINIZ, Débora; BARBOSA, Lívia (org.). 

Deficiência e igualdade.  Brasília: LetrasLivres - EdUnB, 2010, p. 14. 
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pela sistemática do art. 942 do NCPC (Apelação Cível nº 0003928-24.2016.404.9999/RS, D.E. 

02/12/2016), o recurso do portador do vírus HIV havia sido improvido por maioria, porque a perícia 

não havia detectado a incapacidade para o trabalho. No colegiado qualificado, o resultado inverteu-

se, tendo sido concedido o benefício.  

Acompanhando a divergência inaugurada pelo Desembargador Federal João Batista Pinto 

Silveira, fiz constar do meu voto os seguintes argumentos: 

Reafirmo a compreensão que venho sustentando desde a minha primeira atuação na Quinta Turma, 

nos idos de 2003, no sentido de que a análise da incapacidade laboral do portador do vírus HIV 

assintomático deve levar em conta outros fatores que vão além da perícia médica, ou seja, deve ir 

além da evidência do corpo e avançar para a análise das deficiências que este corpo pode encontrar 

na sua relação com o ambiente social hostil que ele precisa enfrentar, tanto no convívio social com no 

mercado de trabalho.   

A ciência tem feito progressos significativos no tratamento da doença. O programa brasileiro de 

prevenção e combate à AIDS é exemplo admirado no mundo todo. Um portador do vírus HIV já não 

padece, hoje em dia, dos mesmos sofrimentos de que era vítima na década de 80. O doente ganhou 

uma possibilidade de sobrevida inimaginável há bem pouco tempo. Nada disso, porém, serve para 

afastar um dado inquestionável: o portador da moléstia convive com a possibilidade da morte (Albert 

Camus dizia que o único problema filosófico importante é a morte). 

Todos sabemos que vamos morrer um dia. Essa ideia, no entanto, não nos atormenta cotidianamente. 

É de forma abstrata, por assim dizer, que enfrentamos essa inevitabilidade da condição humana. Com 

o doente de AIDS isso não ocorre. Apesar do avanço nas técnicas de tratamento (e mesmo da 

possibilidade de estabilidade da doença), a AIDS traz consigo a marca tenebrosa da "doença incurável".  

Há aqueles que reagem bem à doença, e à ociosidade preferem uma ocupação produtiva, talvez como 

forma terapêutica, o gosto pelo trabalho psicológico, desinteressando-se, em vista disso, não apenas 

das ocupações laborativas, como também das outras atividades normais da vida cotidiana. Outros, 

porém, não conseguem ter a mesma reação diante da doença. Se abatem diante do preconceito social 

que é uma realidade irretorquível. Ficam deprimidos e não têm ânimo para o trabalho.  

Nós ainda cultivamos nesse campo uma espécie de preconceito envergonhado. As relações de um 

portador do vírus HIV, salvo raríssimas exceções, não serão as mesmas no seu ambiente de trabalho. 

Submeter um doente de AIDS à volta forçada ao trabalho seria cometer contra ele uma violência 

injustificável. 

Diante disso, ainda que o laudo pericial realizado tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, 

é forçoso reconhecer que a confirmação da existência HIV configura o requisito incapacitante 

necessário à concessão do benefício ora reclamado, porquanto é cediço que, ao contrário de 

determinados setores sociedade onde já é possível a plena reinserção profissional das pessoas 

acometidas desta enfermidade, é consabido que, nas camadas populares menos abastadas, ainda 

permanece tal efeito estigmatizante que inviabiliza a obtenção de trabalho menos qualificado, como 

é o exercido pela ora recorrente.  

Aliás, justamente pela necessidade de avaliação do contexto social, econômico e cultural dos 

portadores de HIV, a TNU firmou entendimento, consagrado na Súmula 78, no sentido de que, 
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comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as 

condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido 

amplo, em face da elevada estigmatização social da doença. 

 

Diversa não é a orientação do Egrégio STJ e da Terceira Seção desta Corte: 

I - A pessoa portadora do vírus HIV, que necessita de cuidados freqüentes de médico e psicólogo e que 

se encontra incapacitada, tanto para o trabalho, quanto de prover o seu próprio sustento ou de tê-lo 

provido por sua família - tem direito à percepção do benefício de prestação continuada previsto no 

art. 20 da Lei 8.742/93, ainda que haja laudo médico-pericial atestando a capacidade para a vida 

independente. 

II - O laudo pericial que atesta a incapacidade para a vida laboral e a capacidade para a vida 

independente, pelo simples fato da pessoa não necessitar da ajuda de outros para se alimentar, fazer 

sua higiene ou se vestir, não pode obstar a percepção do benefício, pois, se esta fosse a conceituação 

de vida independente, o benefício de prestação continuada só seria devido aos portadores de 

deficiência tal, que suprimisse a capacidade de locomoção do indivíduo - o que não parece ser o intuito 

do legislador. 

III - Recurso desprovido (REsp. 360.202/AL, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

04/06/2002, DJ 01/07/2002, p. 377). 

1. A Constituição Federal exige apenas dois requisitos no tocante ao benefício assistencial de que trata 

o art. 203, V: (a) possuir o requerente deficiência incapacitante para a vida independente ou ser idoso, 

e (b) encontrar-se a família do requerente em situação de miserabilidade. 2. Ainda que a perícia tenha 

concluído pela capacidade do segurado para o exercício de atividades laborativas, possível a concessão 

do benefício de prestação continuada no caso do portador do vírus da SIDA, considerando-se o 

contexto social e a extrema dificuldade para recolocação no mercado de trabalho, em virtude do 

notório preconceito sofrido (TRF4, EINF 5017492-88.2012.404.7100, Terceira Seção, Relator p/ 

Acórdão Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, juntado aos autos em 28/05/2015). 

Por fim, não desconheço que o artigo 35 da Lei 13146/2015 dispõe que é finalidade primordial das 

políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência 

da pessoa com deficiência no campo de trabalho e que a Recomendação 200/2010 da OIT prevê que 

as pessoas com doenças relacionadas ao HIV não devem ser proibidas de continuar realizando seu 

trabalho, com adaptação razoável se necessário, pelo tempo em que a medicina as considere aptas 

para fazê-lo. 

 Entrementes, quando o portador do HIV busca a Previdência e Assistência Social para obter renda 

mínima é porque já não consegue trabalho, especialmente em cenário econômico recessivo como este 

que vivenciado nesta década, é evidente que, a despeito do notável avanço da indústria farmacêutica 

para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e da elevada finalidade de integração social dos 

regulamentos nacionais e internacionais, houve uma falência sistêmica das políticas públicas de 

inclusão, o que bem demonstra a necessidade de assegurar a renda mínima indispensável à sua 

sobrevivência. 

 É o que venho sustentando, inclusive com recente julgado na Quinta Turma (AC nº 5003034-

14.2013.404.7009, 5ª TURMA, unânime, JUNTADO AOS AUTOS EM 19/10/2016). 
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Outra abordagem possível é da interseccionalidade, tematizada pelo Desembargador Federal 

Roger Raupp Rios em julgado da 5ª Turma do TRF4, na Apelação Cível n° 5006532-

93.2014.4.04.7006/PR, j. 11/10/2016. Naquele julgado, com base no voto do eminente magistrado, 

a Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação da autora, menor impúbere, 

portadora de surdez (perda auditiva mista de origem congênita). O perito havia diagnosticado que 

a doença "não gera incapacidade para o exercício da atividade profissional habitual ou para 

qualquer outra que lhe garanta subsistência, estando a autora capaz para os atos da vida civil". Os 

fundamentos do voto condutor do acórdão assim podem ser sintetizados: 

A deficiência não é um modo abstrato de estar no mundo. Ela se apresenta na concretude das relações 

sociais históricas, sendo, portanto, sempre contextual. Daí que tal condição de ser e de existir no 

mundo intersecciona-se com todas aquelas dimensões que experimentamos, como idade, sexo, raça, 

origem nacional, dentre outras. 

Essa, a propósito, a atenção juridicamente devida presente no direito internacional dos direitos 

humanos e no direito brasileiro, em face da previsão da discriminação múltipla ou agravada. Sobre o 

conceito de discriminação múltipla como discriminação interseccional, transcrevo: 

"Discriminação interseccional, como visto, é um conceito que surgiu da percepção da discriminação 

sofrida por mulheres negras em contraste com a vivida por mulheres brancas, para cuja análise não se 

presta a invocação abstrata da proibição de discriminação por sexo. Designada, no âmbito jurídico, 

sob o conceito amplo de discriminação múltipla, faz-se necessário distinguir, no interior do conceito 

jurídico, a perspectiva quantitativa (discriminação aditiva e composta) da perspectiva qualitativa 

(discriminação interseccional). 

Nesse contexto, utiliza-se a expressão "discriminação interseccional" como categoria jurídica que se 

refere à compreensão da discriminação múltipla como fenômeno original, irredutível e inassimilável 

ao somatório de diversos critérios proibidos de discriminação, sejam estes simultâneos ou não. 

A discriminação interseccional ocorre quando dois ou mais critérios proibidos interagem, sem que haja 

possibilidade de decomposição deles (Comissão Europeia, 2007). A discriminação interseccional 

implica uma análise contextualizada, dinâmica e estrutural, a partir de mais de um critério proibido de 

discriminação. Por exemplo, uma mulher pertencente a certa minoria está sujeita a estigmas diversos 

daqueles experimentados por homens pertencentes ao mesmo grupo (Makkonen, 2002, p. 11). A 

discriminação baseada em mais de um critério deve ser vista, nessas situações, sob a perspectiva 

qualitativa e considerando as experiências específicas do grupo subordinado, não de forma meramente 

quantitativa (Crenshaw, 2002, p. 174). 

Assim, a discriminação interseccional fornece ferramentas para a identificação de estruturas de 

subordinação que ocasionam determinadas invisibilidades perpetuadoras de injustiças. Por exemplo, 

em um caso de discriminação contra a mulher, a percepção pode ser reduzida meramente ao critério 

sexual, ficando invisível o contexto racial. A interseccionalidade permite visualizar não só o aspecto 

imediato, mas também que certos contextos nada têm de neutro ou natural, ainda que cotidianos." 
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(RIOS, Roger Raupp; SILVA, Rodrigo da. Discriminação múltipla e discriminação interseccional: aportes 

do feminismo negro e do direito da antidiscriminação. Rev. Bras. Ciênc. Polít., Brasília , n. 16, p. 11-37, 

Apr. 2015 . Available from . access on 29 Aug. 2016. http://dx.doi.org/10.1590/0103-335220151602.) 

Esse contexto historiciza a experiência interseccional da deficiência, possibilitando uma melhor 

compreensão da inclusão da assistência social no catálogo de direitos fundamentais, não-só como 

necessidade, mas também como questão de justiça (ver Martha Nussbaum, "Fronteiras da Justiça: 

deficiência, nacionalidade, pertencimento à espécie", São Paulo: Martins Fontes, 2013, p. 117). 

A propósito, a atenção à interseccionalidade do fenômeno discriminatório quanto à deficiência e à 

infância é expressa, inclusive, na alínea "p" dos "considerando" e no artigo 6º da Convenção, além de 

também estar enfatizada na legislação nacional: 

a) Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993) 

Art. 2º A assistência social tem por objetivos: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

I - a proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de 

riscos, especialmente: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011) 

a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; (Incluído pela Lei nº 

12.435, de 2011) 

b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

 

b) Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): 

Art. 5º  A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante. 

Parágrafo único.  Para os fins da proteção mencionada no caput deste artigo, são considerados 

especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso, com deficiência. 

 

Sobre a proteção da criança com deficiência, sublinhe-se que, de acordo com a Convenção 

Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que consubstancia norma com estatura 

constitucional, há expressa proteção não-só da situação de limitação imediatamente experimentada 

pela criança com deficiência, como também quanto ao desenvolvimento de futuras capacidades do 

indivíduo, o que configura proteção que podemos chamar de prospectiva: 

a) Artigo 3º - Princípios gerais: 

Os princípios da presente Convenção são: 

a) O respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias 

escolhas, e a independência das pessoas; 

b) A não-discriminação; 

c) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade 

humana e da humanidade; 
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e) A igualdade de oportunidades; 

f) A acessibilidade; 

g) A igualdade entre o homem e a mulher; 

h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das 

crianças com deficiência de preservar sua identidade. 

 

b) art. 7º: crianças com deficiência 

1.Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência 

o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de 

oportunidades com as demais crianças.  

2.Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá 

consideração primordial.  

3.Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito de expressar 

livremente sua opinião sobre todos os assuntos que lhes disserem respeito, tenham a sua opinião 

devidamente valorizada de acordo com sua idade e maturidade, em igualdade de oportunidades com 

as demais crianças, e recebam atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam 

exercer tal direito. 

Vale dizer, reforça-se o modelo de proteção constitucional que compreende a deficiência de modo 

biopsicossocial, com o dado da interseccionalidade presente na conjugação dos fatores idade e 

deficiência. 

 

3.1 O trabalho da pessoa com deficiência como fator não impeditivo da concessão BPC 

A confusão entre a deficiência e a incapacidade para o trabalho tem levado ao indeferimento 

administrativo e judicial do BPC a um número expressivo de pessoas que têm deficiência e vivem 

em condições de absoluta penúria e segregação social, comprometendo as suas condições materiais 

básicas de sobrevivência digna e o núcleo essencial material do princípio constitucional da máxima 

proteção social às pessoas com deficiência. 

O conceito de deficiência, agasalhado por emenda no texto da Constituição, não exclui do 

acesso ao benefício aquelas pessoas que, embora com deficiência, conseguem desenvolver algum 

tipo de trabalho.  Outra interpretação se colocaria em confronto com o próprio Estatuto da Pessoa 

com Deficiência. 

Nesta linha de racionalidade, é preciso reconhecer que mesmo o trabalho remunerado que 

é prestado precariamente por pessoas com deficiência mental, por si só, não representa absoluta 

vedação de concessão do BPC.  
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 Uma questão muito importante se coloca na análise tanto da deficiência como do requisito 

da vulnerabilidade econômica (renda familiar per capita). Se o deficiente, apesar das suas 

limitações, consegue desenvolver alguma atividade laboral, como é o caso dos portadores da 

síndrome de Down, que, cada vez, mais superam o paradigma da incapacidade e ingressam no 

mercado de trabalho, esse trabalho remunerado constituiria óbice ao direito de perceber o BPC? 

A nova redação do art. 77 da Lei n° 8.213/91, com a redação que lhe deu a Lei nº 13.183/15, 

preserva a condição de dependente da pessoa com deficiência intelectual ou mental ou com 

deficiência grave, mesmo que essa tenha um trabalho remunerado ou seja microempreendedor. 

Tratando de uma hipótese de concessão da pensão por morte, quando do julgamento da 

Apelação/Remessa Necessária n° 5000002-79.2015.4.04.7025/PR, restou consignado no voto 

condutor do acórdão unânime - que negou provimento ao apelo do INSS e à remessa necessária - a 

seguinte passagem: 

No que tange ao desempenho de atividade laborativa, pela autora, desde antes do falecimento de seu 

genitor, na empresa BrasPine Madeiras Ltda., há de ser ressaltado que tal atividade se deu nos estritos 

termos do Programa de Inclusão de Portadores de Necessidades Especiais, a configurar "parte de sua 

inserção em meio social e melhora da qualidade de vida do incapaz mental", como bem frisou a 

julgadora a quo. 

Ora, entendo ser irrefutável a ideia de que o exercício de atividade laborativa, mediante inclusão em 

programas sociais de apoio aos portadores de deficiência, não tem o condão de afastar a condição de 

invalidez da demandante. 

Até o ano de 2011, o dependente segurado com deficiência intelectual e mental não podia exercer 

qualquer atividade laborativa remunerada. Com o advento da Lei n° 12.470/2011 (também conhecida 

como Lei Romário), que alterou a Lei nº 8.213/91, especificamente nos artigos 16, incisos I e III, 72, 

parágrafo 3° e 77, parágrafo 2°, incisos II e III, e parágrafo 4°, foi preservado o direito ao trabalho das 

pessoas com deficiência intelectual e mental, dependentes do segurado: "filho ou irmão que tenham 

deficiência intelectual ou mental e que tenham sido declarados judicialmente absoluta ou 

relativamente incapazes". Tivemos a consagração da garantia do direito de trabalhar do dependente 

segurado.  

Ao exercer uma atividade remunerada o dependente/trabalhador com deficiência passará para a 

condição de contribuinte obrigatório da Previdência Social. A nova ordem da Lei n° 12.470/2011 

redirecionou a imprópria designação de "inválido" não mais a atrelando à condição da deficiência da 

pessoa e a sua capacidade para o trabalho. Passou a permitir que os dependentes com deficiência 

intelectual e com deficiência mental ingressassem no mundo do trabalho com a redução de 30% do 

valor da pensão. Com isso, passaram também à condição de contribuintes do sistema previdenciário. 

Lembre-se que essas duas condições de beneficiário e contribuinte são permitidas, com natureza 

semelhante a outras previstas na própria lei previdenciária.  

Mais recentemente, a Lei n° 13.183/2015 acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 77 da Lei n° 

8.213/1991, garantindo o direito à pensão integral pelo dependente com deficiência intelectual ou 
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mental ou com deficiência grave, mesmo que este tenha um trabalho remunerado ou seja 

microempreendedor.  

§ 6º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não 

impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência 

intelectual ou mental ou com deficiência grave. 

Isso significa que a pessoa com deficiência intelectual/mental/grave pode ingressar no mundo do 

trabalho sem qualquer alteração no valor de sua pensão previdenciária e acumular os valores 

recebidos da pensão e da remuneração recebida por exercer uma atividade laborativa.16  

Esse avanço normativo e jurisprudencial, em alguma medida, pode também beneficiar a 

pessoa com deficiência no que concerne ao seu direito à obtenção do BPC. As possibilidades são as 

seguintes: 1) reforço da premissa de que a avaliação da deficiência não se resume na incapacidade 

para o trabalho; 2) a circunstância de a pessoa com deficiência trabalhar não lha prejudica o 

recebimento do BPC, se preenchidos os requisitos legais de (deficiência e vulnerabilidade 

econômica), e 3) desconsiderar-se a renda auferida pela pessoa com deficiência para fins de 

composição da renda familiar per capita, até o limite do valor de um salário mínimo.17 

  

3.2 Deficiência psíquica ou intelectual e a prescrição contra incapazes: Estatuto da Pessoa 

Deficiente v. Código Civil 

Por último, trago algumas considerações sobre os reflexos da nova redação do art. 3º do 

Código Civil conferida pela Lei 13.146/2015 ("Estatuto da Pessoa com Deficiência"), definindo como 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 

anos, em confronto com o inciso I do art. 198 do Código Civil dispondo que a prescrição não corre 

contra os incapazes de que trata o art. 3º. É dizer: retirando do âmbito da incapacidade total as 

pessoas com deficiência psíquica e intelectual, de forma que os portadores de enfermidade ou 

doença mental que não têm o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, que 

antes compunham o rol do artigo 3º do Código Civil (inciso II), deixaram de ser considerados 

incapazes, ainda que relativamente. 

                                                        
16 TRF4, 5ª Turma, Apelação/Remessa Necessária n° 5000002-79.2015.4.04.7025/PR, Rel. Desembargador Federal Paulo Afonso Brum 

Vaz, j. 18/10/2016.  

17  O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 580.963/PR, realizado em 17-04-2013, 
equiparou as rendas mínimas de um salário mínimo, reputando inconstitucional qualquer discriminação que leve em conta a 
natureza da renda como havia assentado o parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03). Segundo o STF, não se 
justifica que, para fins do cálculo da renda familiar per capita, haja previsão de exclusão apenas do valor referente ao recebimento 
de benefício assistencial por membro idoso da família, quando verbas de outra natureza (benefício previdenciário), bem como 
outros beneficiários de tais verbas (membro da família portador de deficiência), também deveriam ser contemplados. 
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No desiderato de afastar qualquer restrição que pudesse colocar as pessoas com deficiência 

em um patamar inferior às demais em relação à capacidade civil, com medida de igualização, uma 

interpretação literal da lei poderá levar ao desamparo justamente aqueles que necessitavam de sua 

proteção, especialmente no que toca à prescrição de direitos daqueles que não têm discernimento 

para reivindicá-los judicialmente.  

Segundo pensamos, a vulnerabilidade da pessoa com deficiência psíquica ou intelectual não 

pode jamais ser desconsiderada pelo ordenamento jurídico; ou seja, o Direito não pode fechar os 

olhos à falta de determinação de alguns indivíduos e tratá-los como se tivessem plena capacidade 

de interagir em sociedade em condições de igualdade. Assim, ao suprimir a incapacidade absoluta 

do portador de deficiência psíquica ou intelectual, o Estatuto precisa ser lido, em cada caso 

concreto, com a preocupação de se manter o pressuposto de igualdade nele previsto.  

Santos18 sustenta que o referido dispositivo legal encerra uma situação paradoxal: a norma 

que veio para beneficiar, recolocando a pessoa com deficiência em condições igualdade e 

integração, culmina por prejudicar a pessoa com deficiência mental no que concerce à 

prescritibilidade dos seus direitos: 

Atualmente, não figurando mais essas pessoas desprovidas de discernimento no rol dos 

absolutamente incapazes, o prazo prescricional fluiria normalmente em seu desfavor, ainda que 

estiverem submetidas a um regime de curatela ou de tomada de decisão apoiada (e certamente 

estarão ou deveriam estar, haja vista as restrições mentais impostas). Em síntese, esses indivíduos ver-

se-iam em uma situação mais gravosa, porquanto, mesmo com a interferência alheia na formação ou 

exteriorização de sua vontade, não estariam protegidos contra a prescrição, ao contrário do que 

ocorria anteriormente. 

Sustenta o referido autor que houve flagrante inconstitucionalidade parcial sem redução do 

texto do art. 114 da Lei nº 13.146/2015:  

a supressão da garantia do impedimento ou da suspensão da prescrição em favor daqueles que não 

possuem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil é incompatível com a 

Constituição (art. 5º, § 3º, da Constituição c/c art. 4.4 da Convenção de que se trata). É importante 

deixar claro que a inconstitucionalidade não reside na regra que atribuiu capacidade civil plena a todas 

as pessoas com deficiência, ainda que, em razão dela, não tenham discernimento para a prática de 

atos da vida civil. O que é acometido de inconstitucionalidade, por desrespeito ao art. 4.4 da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, é a supressão da norma que assegurava que 

contra essas pessoas desprovidas de capacidade cognitiva não correria prazo prescricional. Não se 

pode, desta maneira, taxar de plenamente inconstitucional o art. 114 da Lei nº 13.146/2015, que 

                                                        
18  SANTOS, Bruno Henrique Silva. Prescrição e decadência contra as pessoas com deficiência após a promulgação da Lei n. 

13.146/15: uma análise constitucional. Disponível em:  https://jus.com.br/artigos/50234/prescricao-e-decadencia-contra-as-
pessoas-com-deficiencia-apos-a-promulgacao-da-lei-n-13-146-15-uma-analise-constitucional. Acesso em: 23 nov. 2016. 
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alterou os arts. 3º e 4º do Código Civil, mas deve-se reconhecer uma inconstitucionalidade parcial, 

sem redução de texto, da norma que, em decorrência dele, suprime a garantia das pessoas com 

deficiência contra o fluxo do prazo prescricional. Consequência de tudo isso é que, mesmo após a 

alteração do art. 3º do Código Civil, não corre prazo prescricional contra as pessoas com deficiência 

que, por essa razão, não tenham o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil. 

A matéria foi apreciada originalmente pela 5ª Turma do TRF4, na Apelação Cível n° 5020853-

36.2014.4.04.7200/SC, em que atuou como relator o primeiro autor do presente texto. Naquela 

oportunidade, reconhecendo a incapacidade absoluta do demandante, portador de grave 

deficiência mental, e que, portanto, não tinha discernimento para buscar seus direitos, 

compreendeu-se que a pessoa com deficiência não poderia ter contra si reconhecida a prescrição. 

Encaminhou-se voto, então, que foi acolhido à unanimidade, propondo a aplicação analógica à 

hipótese dos autos do disposto no inciso I do art. 198 do Código Civil. No caso do BPC devido à 

pessoa com deficiência psíquica e intelectual, entendeu a 5ª Turma do TRF4 que não deveria fluir o 

prazo prescricional de cinco anos.19 

 Em julgado mais recente, superou-se aquele entendimento inicial, para fazer uma leitura 

constitucionalizante do artigo 114 da Lei nº 13.146/2015, conforme o caso concreto, afirmando que, 

“sob pena de inconstitucionalidade, o "Estatuto da Pessoa com Deficiência" deve ser lido 

sistemicamente enquanto norma protetiva. As pessoas com deficiência que tem discernimento 

para a prática de atos da vida civil não devem mais ser tratados como incapazes, estando, inclusive, 

aptos para ingressar no mercado de trabalho, casar etc. Os portadores de enfermidade ou doença 

mental que não têm o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil persistem 

sendo considerados incapazes, sobretudo no que concerne à manutenção e indisponibilidade 

(imprescritibilidade) dos seus direitos”.20 

 

CONCLUSÕES ARTICULADAS 

A título de reflexões finais, e não propriamente de conclusões, a partir do desenvolvimento 

do texto, compartilho com os leitores as seguintes preocupações: 

1. Até que ponto o acesso ao BPC tem alcançado o seu objetivo constitucional de possibilitar 

                                                        
19 TRF4, 5ª Turma, Apelação Cível n° 5020853-36.2014.4.04.7200/SC, Relator Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, j. 

09/08/2016, unânime. 

20 TRF4, 5ª Turma, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5017423-95.2013.4.04.7108/RS, Rel. Desembargador Federal Paulo 
Afonso Brum Vaz, j. 24/03/2017, unânime.  
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às pessoas com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica, se a 

análise técnica e a compreensão judicial acerca da deficiência comumente são limitadas ao exame 

da incapacidade laboral e a um defasado modelo biomédico, que não leva em conta a interação 

corpo/ambiente social? 

2. Do ponto de vista da interpretação judicial, em que pese exista ainda profunda retração 

positivista na compreensão sobre o conceito de deficiência, verifica-se a existência de precedentes 

ampliativos.  

3. O caso dos portadores do vírus HIV assintomáticos é um exemplo desse alargamento 

cognitivo no sentido de uma avaliação integral das limitações e diferenças do indivíduo deficiente 

confrontadas com o ambiente social.  

4. A pessoa com deficiência que, superando os impedimentos pessoais e sociais, consegue 

desenvolver um trabalho remunerado em caráter excepcional e precário, não pode ser prejudicada 

e ficar fora do âmbito assistencial do BPC, salvo se a sua renda, considerada no conjunto familiar, 

lhe retire a condição de vulnerabilidade econômica.  

5. Os portadores de enfermidade ou doença mental que não têm o necessário 

discernimento para a prática dos atos da vida civil persistem sendo considerados incapazes, 

sobretudo no que concerne à manutenção e indisponibilidade (imprescritibilidade) dos seus 

direitos.  
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