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PREFÁCIO

Esta 15ª edição do Livro Produção Científica do CEJURPS que intitulamos de “Edição Ouro”,
especialmente, composta por 02 volumes é dedicada ao corpo docente, discente e egressos do
Curso de Direito da Univali, que esse ano completa 50 anos de uma história de sucesso, de
reconhecimento e de projeção aos novos rumos da Universidade do Vale do Itajaí.
A história do Curso de Direito da Univali se mistura com a história da própria Universidade.
A primeira aula da então Faculdade de Direito, em 28 de maio de 1965, foi também a primeira
aula ministrada na UNIVALI, e de lá para cá, o curso de Direito tem alçado voos que acompanham
a evolução da sociedade e constrói no Curso uma trajetória de reconhecimento Estadual e
Nacional, com ações concretas de alcançar também as esferas de âmbito internacional, que a
partir de 2009 começam a ser firmados convênios com as Universidades da União Europeia, tais
como a Universidade do Minho, de Portugal e a Universidade de Alicante, da Espanha e a de
Perúgia na Itália.
Essa história e reconhecimento se dá também pelos excelentes trabalhos de Pesquisa e
Extensão que o Curso de Direito desenvolve e, esse Livro, concretiza em parte, a excelência da
tríade “Ensino, Pesquisa e Extensão” praticada aqui no CEJURPS.
Nessa edição “Ouro”, composta por dois (02) volumes, nossa satisfação e orgulho desse
trabalho que marca a excelência da qualidade do nosso Centro e Curso e, que se transforma em
histórias de sucesso. Quando socializamos nessa edição volume n. 1 sessenta artigos com as mais
diversas temáticas de pesquisas na área do Direito, produzidos na graduação em temáticas como
Violência contra as Mulheres; Igualdade de Gênero; Avaliação Ambiental e Sustentabilidade;
Direito do Trabalho com vistas à Escravidão Haitiana, ao trabalho infantil; Marco Legal do
Petróleo; Aborto; Direito ao acesso à Saúde; Direitos Humanos, Direitos Fundamentais da
Imprensa entre tantos outros e, no volume n. 2 (Complemento Especial) artigos elaborados por
Mestrandos e Doutorandos do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica, em
comemoração aos 20 anos do nosso Programa de Doutorado/Mestrado e Graduação. Essa
produção abarca de forma exemplar a diversidade das demandas sociais contemporâneas que
cumpre uma das principais funções de pesquisa e extensão universitária, aplicar o que se aprende
e a investigar os problemas da sociedade, propondo continuamente melhorias.
VII

Quero ainda, nessa edição especial, provocar, convidar e convocar todo nosso time do
Curso de Direito a produzir e apresentar novas pesquisas, num processo de iniciação ao intrigante
e gratificante espaço do conhecimento científico. Ouse, torne-se um pesquisador, um verdadeiro
aprendiz da ciência.
Por tudo isso, nossa certeza de que você leitor, terá nesse livro e, especialmente nessa
edição, um rico compilado da produção científica do CEJURPS que reflete o comprometido
emprenho de nossos acadêmicos, egressos e docentes, na construção de um mundo melhor, com
respeito ao Direito mais elementar da humanidade, o de ser atendido em todas as suas
necessidades e anseios.
Uma boa leitura,

Prof. Dr. José Carlos Machado
Diretor do Centro de Ciências Sociais e Jurídicas - CEJURPS
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: A IDEALIZAÇÃO DE UMA UTOPIA DE UM
MUNDO DESEJÁVEL

Adriana Clara Bogo dos Santos1

RESUMO
O presente artigo objetiva fazer uma reflexão sobre a necessidade de uma mudança de paradigma
no que se refere ao meio ambiente. A metodologia empregada consistiu numa revisão
bibliográfica sobre o assunto. O aprofundamento da consciência ambiental, mudança de padrões
de consumo, solidariedade e maior sensibilização social e individual, associados a uma necessária
gestão dos recursos naturais parece ser o mais adequado para reverter os processos de
degradação ambiental. Isso porque, o “desenvolvimento sustentável” que realmente se busca,
deve envolver outras dimensões que não apenas a alocação e gerenciamento mais racional dos
recursos ambientais, como o social e a cultural. Busca-se então, demonstrar que a proposta de
“sociedade ou sociedades sustentáveis” parece ser mais adequada, na medida em que é
necessário que cada sociedade se estruture em termos de sustentabilidade própria, segundo suas
tradições culturais, seus parâmetros próprios e sua composição étnica específica.

PALAVRAS-CHAVE:

Desenvolvimento

sustentável,;

Sociedades

Sustentáveis;

Utopia;

Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
Somente a partir do século XX foi que as sociedades modernas passaram definitivamente a
se preocupar com a questão ambiental, surgida de processos de degradação do meio ambiente,
como acidentes ambientais, esgotamento de recursos naturais, exploração ambiental desenfreada
e sem controle, crescimento populacional, aquecimento global, entre outros motivos. Atualmente,
a consciência ecológica, aliada a capacidade de gestão ambiental passou a estar definitivamente
incorporada nas agendas políticas de todos os Estados.
A civilização ocidental de base industrial, fez com que os problemas ambientais se
14
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agravassem, conforme pontua Mauricio Andrés Ribeiro1:
Na segunda metade do século XX, a espécie humana ampliou sua capacidade de transformar a
paisagem do planeta Terra e a biodiversidade. Destrói espécies ou provoca, por meio da
biotecnologia, o aparecimento de outras espécies vivas. [...]
Da mesma forma, a qualidade do conhecimento e da formação que recebemos impregna nossa
mente, sensações e emoções, fazendo com que tenhamos comportamentos que podem ser, em
maior ou menor grau, agressivos em relação à vida e ao ambiente.

O mesmo autor ainda destaca que “a sustentabilidade depende da base cultural, fundada
em padrões de consumo e estilos de vida globalmente perduráveis”, o que de fato não ocorre nos
modelos de desenvolvimento dos países ocidentais industrializados como o nosso2.
Dada a necessidade de medidas urgentes para promover a conservação de recursos
ambientais e dar sobrevida a atual civilização, a ideia de sustentabilidade encontrou eco e
legitimidade em todos os níveis da sociedade, bem como solidez científica.
Assim, o presente artigo pretende fazer uma breve abordagem sobre o surgimento da
expressão e do movimento “desenvolvimento sustentável” e as críticas que pesam sobre a mesmo
por estar intimamente encharcado de conotações econômicas, fruto de uma herança históricocapitalista.
Entre os estudiosos do assunto, surge a expressão “sociedades sustentáveis”, como
alternativa a anterior, por ser considerada mais ampla e abrangente, objetivando o
desenvolvimento harmonioso das pessoas e de suas relações com o conjunto de mundo natural,
buscando construir uma sociedade sustentável, já que desenvolvimento e sustentabilidade, para
muitos, são conceitos contraditórios entre si.
Inicialmente, faremos um breve histórico do surgimento do Estado Contemporâneo e do
Estado de Bem Estar Social, enfatizando-se a visão moderna de Estado, este como instrumento a
serviço da sociedade. Nesse contexto, a questão ambiental passa a fazer parte da preocupação do
Estado, o que antes não acontecia.
Num segundo e último momento, traremos uma noção de meio ambiente e,
posteriormente, um breve histórico sobre a origem da expressão “desenvolvimento sustentável”,
passando-se então às críticas dos estudiosos sobre o assunto e a proposta de uma “sociedade

1

RIBEIRO, Maurício Andrés. Ecologizar pensando o ambiente humano. Brasilia: Universa, 2005. p. 33.

2

RIBEIRO, Maurício Andrés. Ecologizar pensando o ambiente humano. p.28
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sustentável”, com a criação de bases para uma gestão sustentável do planeta, e não apenas ilhas
de sustentabilidade.

O ESTADO CONTEMPORÂNEO, O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL (WELFARE STATE)
E O SURGIMENTO DA PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL – BREVE HISTÓRICO
Podemos citar como marco inicial das sociedades contemporâneas a Era das Revoluções
Burguesas, que teve início com a Revolução Inglesa no Século XVII, tendo como auge a Revolução
Francesa em 1789. Para muitos historiadores a Revolução Francesa faz parte de um movimento
global que atingiu os EUA, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, Bélgica, Itália, etc, culminando com a
Revolução Francesa em 1789. Esta é a revolução que marca a passagem das instituições feudais do
Antigo Regime para o capitalismo industrial. O que marca basicamente a passagem da Idade
Moderna para a Contemporânea são as revoluções: Industrial, Americana e Francesa.
As consequências deste marco são irreversíveis para todo o mundo, na medida em que as
nações passaram a identificar o poderio de um país com seu desenvolvimento industrial.
No Brasil, o que pode ser considerado como fato decisivo no processo de independência é a
liberdade comercial que marca o fim do pacto colonial.
Desde a Revolução Industrial o capitalismo comercial estava sendo substituído pelo
capitalismo industrial. Para este o que interessa é o comércio livre, isto é, compra de matéria
prima de quem quisesse e venda de produtos onde lucrasse mais.
Diante do grande desenvolvimento da industrialização, que gerou uma série de efeitos
sobre a estrutura social, bem como mudanças sociais e demográficas, surge a necessidade da
criação de serviços sociais que cobrissem as mais variadas formas de risco de vida individual e
coletiva, tornando-se tais benefícios um direito assegurado pelo Estado a camadas bastante
expressivas da população dos países capitalistas desenvolvidos. Esse desenvolvimento de
programas de coberturas de riscos advindos das mudanças que trouxe a industrialização é o
fenômeno denominado de Welfare State, ou Estado de Bem Estar, ou ainda Estado Assistencial ou
Intervencionista, como preferem alguns.
Segundo Bobbio3,
3

BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. Tradução de Carmem C. Varriale et. al., Coord. da Tradução João Ferreira; rev. geral
João Ferreira e Luís Guerreiro Pinto Caçais. 12 ed. Brasília: Ed. UnB, 2002. p. 416.
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O Estado do bem estar (Welfare State), ou estado assistencial, pode ser definido, à primeira análise,
como Estado que garante ‘tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação,
assegurados a todo cidadão, não como caridade mas como direito político’ (H. L. Wilensky, 1975).

Assim, o Estado de Bem Estar seria um conjunto de programas governamentais que
envolvem a ação estatal para prover programas de assistência social.
Pode-se dizer que o fenômeno do Welfare State surgiu efetivamente no século XX, embora
em alguns países, como a Alemanha, já tenham dado origem a programas de seguro social já no
final do século passado e que políticas de proteção a idosos, mulheres e incapacitados tenham se
desenvolvido já no início deste século. No século XVIII, muitos Estados europeus, como a Prússia,
Áustria, Espanha, desenvolveram uma importante ação de assistência, mas dentro de estruturas
de poder do tipo patrimonial4.
As leis aprovadas na Prússia, entre 1883 e 1889, representam a primeira intervenção
orgânica do Estado em defesa do proletariado industrial, mediante sistema do seguro obrigatório
contra os infortúnios do trabalho, as doenças de invalidez e as dificuldades da velhice. Mas, seu
incontestável avanço e até mesmo, institucionalização, se deu no século XX, no período do pósguerra.
Nos anos 20 e 30 o Estado de Bem Estar atinge seu auge, pois é com a primeira Guerra
Mundial e mais tarde com a Segunda, que a maciça intervenção do Estado é experimentada, tanto
na produção (indústria bélica), como na distribuição (gêneros alimentícios e sanitários).
Mas é na Inglaterra dos anos 40 que o fenômeno se intensifica, e o slogan dos trabalhistas
ingleses “Participação justa de todos” resume eficazmente o conceito de universalismo da
contribuição, que é fundamento do Welfare State. Assim, desde o fim da 2ª Guerra Mundial, todos
os Estados industrializados tomaram medidas para estender a rede de serviços sociais.
Porém, nos anos 60, o período de prosperidade dos países capitalistas chega ao fim, com a
grande crise fiscal do Estado, provocada pelo grande aumento das despesas governamentais. O
aumento do déficit público provoca instabilidade econômica, inflação, instabilidade social,
recessão, desemprego, reduzindo consideravelmente as possibilidades da utilização do Welfare
State, permitindo o surgimento e a disseminação da ideologia neoliberal.
Conforme explicam Bursztyn; Bursztyn5,
4

BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. p. 416

5

BURSZTYN, Maria Augusta, BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de Política e Gestão Ambiental – Caminhos para a
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O neoliberalismo não foi propriamente uma fase de construção de um modelo de sociedade, mas
sim de desconstrução de um padrão anterior (a sociedade de bem estar, ou welfare state). Portanto,
passado certo período, e cumprido o seu papel desestruturante, uma nova fase se configuraria.

No Brasil, muitos defendem a ideia de que sequer houve um Estado de bem estar, embora
a criação de serviços sociais, ainda que timidamente, tenha ocorrido, o que ficou evidenciado com
a Constituição Federal de 1988.
Nessa ótica, destaca-se a visão de Maria Augusta Bursztyn e Marcel Bursztyn6, quando
afirmam que é importante particularizar a diferença entre as diversas Nações do mundo quando
se fala na construção de um estado de bem-estar social.
Segundo eles
O que, então, chamamos de primeiro mundo é um conjunto de nações que conseguiram construir,
ao longo de cem anos, um importante sistema de proteção social, com maior ou menor grau de
consistência. Alguns países construíram um sistema principalmente a partir de regulamentações que
obrigavam as empresas a algum tipo de iniciativa de proteção aos seus trabalhadores. Outros,
notadamente os que adotaram a social-democracia, tornaram esse tipo de responsabilidade um
atributo do Estado.
[...]
O chamado terceiro mundo, no qual se encontram o Brasil e os países da América Latina de um
modo geral, é um conjunto interessante, porque expressa um espectro de situações bastante
variadas. [...] O Brasil, o México, a Argentina e o Chile são países em que foram implantados muitos
instrumentos de proteção social tradicionais. É possível afirmar que todos os instrumentos de
proteção social típicos de um estado de bem-estar social foram instaurados no Brasil, embora com
graus de universalização bem variados: [...].

O fato relevante para o objeto que se propõe neste artigo é que, no período do Estado Bem
Estar e mesmo antes, não havia, por parte dos Estados, uma preocupação ambiental. Isso também
aconteceu no Brasil, quando a proteção da natureza e a preocupação do meio ambiente e
qualidade de vida da sociedade de um modo geral passaram a incorporar a agenda política
especialmente no final do século XX, tendo como marco a crise energética da década de 1970
(choque do petróleo).
Desde a Revolução Industrial, a atividade interventora e transformadora do homem em sua
relação com a natureza vem se tornando cada vez mais predatória.
Nesse sentido, José Afonso da Silva7, destaca que:
sustentabilidade. p. 39
6

BURSZTYN, Maria Augusta, BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de Política e Gestão Ambiental – Caminhos para a
sustentabilidade. p.152.

7

SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 6. Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, p. 28/29.
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A ação predatória do meio ambiente natural manifesta-se de várias maneiras, quer destruindo os
elementos que o compõem, como a derrubada das matas, quer contaminando-os com substâncias
que lhes alterem a qualidade, impedindo seu uso normal, como se dá com a poluição do ar, das
águas, do solo e da paisagem. Atmosfera (ar, clima), hidrosfera (rios, lagos, oceanos) e litosfera (solo)
são três órbitas entrelaçadas que mantêm a vida orgânica. A contaminação de uma compromete
também a pureza das outras, direta ou indiretamente. A alteração adversa das características do
meio ambiente é definida pela lei como a degradação da qualidade ambiental (Lei 6.938, de 1981,
art. 3, II).

Assim, o tratamento da questão ambiental nos últimos anos, devido ao desenvolvimento
econômico desenfreado, seja juridicamente, ou através da implementação de políticas públicas,
tornou-se imprescindível para a própria sobrevivência da sociedade.
Segundo Silva8, a razão jurídica para a tutela do meio ambiente manifesta-se a partir do
momento em que a sua degradação passa a ameaçar não só o seu bem-estar, mas também a
qualidade da vida humana e a sua própria sobrevivência.
A partir dos anos 60 e 70, com a degradação e poluição ambiental cada vez mais
impactantes sobre a qualidade de vida humana, inicia-se uma mobilização sociocultural em defesa
da dignidade humana e da proteção ambiental, sendo que esta última passa então a se
reconhecida em sede jurídico-constitucional como um dos direitos fundamentais9.
No cenário jurídico brasileiro, a proteção do ambiente tem dois momentos históricos
marcantes: pré Constituição de 1988 (fase Pré-Constitucional) e pós Constituição de 1988 (Fase
Pós-Constitucional). A Constituição de 1988 incorporou pela primeira vez um capítulo próprio para
a tutela do meio ambiente (Capítulo VI, do Título VIII), constitucionalizando a proteção ambiental,
além do fato de que o tema permeia todo o seu texto. Na fase pré-constitucional, pode-se afirmar
que o primeiro e mais importante diploma legislativo dedicado exclusivamente à temática
ambiental diz respeito à Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81). Ainda nessa
fase temos a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e o Código Florestal (Lei 4.771/65).
Reconhecido como um direito fundamental, o direito ao meio ambiente (ou ambiente)
protegido é dever do Estado Contemporâneo. Como pontua Pasold10:
[...] o Estado Contemporâneo – qualquer que seja o suporte ideológico que o sustente – deve possuir
uma característica peculiar que é sua Função Social, expressa no compromisso (deve de agir) e na
atuação (agir) em favor de toda a Sociedade.

8

SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. p. 28

9

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do meio ambiente – Dimensão ecológica da dignidade humana no
marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental do Direito. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2008. p. 148

10

PASOLD, César Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. p. 21.
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Thiago Fensterseifer vai mais longe, afirmando que:
A inquestionável consagração da proteção ambiental no âmbito jusfundamental e o reconhecimento
da qualidade de vida como elemento integrante da dignidade humana provocam a reformulação
11
conceitual da dignidade humana amarrada aos novos valores ecológicos”.

Nesse contexto, a preservação do meio ambiente encontra respaldo, pois se o
compromisso do Estado é com o bem comum e o interesse coletivo, o direito da sociedade a um
ambiente saudável e ecologicamente equilibrado deve ser protegido por ele, como garante o art.
225 da Constituição Federal.

UMA NOÇÃO DE MEIO AMBIENTE
A ideia de meio ambiente não se restringe apenas a natureza, como a primeira vista
poderia parecer. A natureza pode ser definida como meio ambiente natural ou físico que engloba
ar, água, solo, subsolo, flora e fauna. Mas há também o meio ambiente construído, artificial,
aquele produzido pelo homem ao transformar a natureza, como as cidades. Também o patrimônio
cultural de um povo constitui meio ambiente. E podemos acrescer também o meio ambiente do
trabalho, o local onde as pessoas exercem suas atividades laborais.
Sob a ótica moderna, no conceito de meio ambiente, identificamos algo que vai além da
ecologia. Segundo José Afonso da Silva12:
O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que
propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca
assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais.

O referido autor destaca ainda que, do conceito acima, pode-se extrair três aspectos do
meio ambiente: meio ambiente natural ou físico (inclui os chamados recursos naturais, integrantes
da biota, constituído pelo solo, a água, o ar atmosférico, a flora e a fauna), meio ambiente artificial
(formado pelas edificações, equipamentos urbanos públicos (ruas, praças, áreas verdes, espaços
livres em geral), comunitários, enfim, todos os assentamentos de reflexos urbanísticos) e meio
ambiente cultural (integrado pelo patrimônio arqueológico, artístico, histórico, paisagístico e
turístico. Merece destaque também o chamado meio ambiente do trabalho, “como o local em que
11

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do meio ambiente – Dimensão ecológica da dignidade humana no
marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental do Direito.p. 41

12

SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. p. 20.
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se desenrola boa parte da vida do trabalhador, cuja qualidade de vida está, por isso, em íntima
dependência da qualidade daquele ambiente”.13
Celeste Leite dos Santos Pereira Gomes14 coloca “[...] que o termo geral meio ambiente
carece de precisão e necessita ser complementado por uma série de outros vocábulos
correntemente utilizados: natureza, ecologia, qualidade de vida, patrimônio.” Acrescenta ainda
que a questão ambiental se endereça à proteção dos bens singulares e à recuperação da
degradação global, destacando-se: o ciclo natural da água; o ciclo climático natural, a camada de
ozônio, a termoregulação das florestas tropicais e dos grandes bosques, a diversidade biológica, o
patrimônio genético, a função de autodepuração dos mares e do solo, o sistema de alimentação e
reprodução do ecossistema marinho e zona úmidas, a composição da água, o equilíbrio térmico da
atmosfera, o equilíbrio termogenético, o equilíbiro radioativo.
O legislador brasileiro, por sua vez, ao editar a Lei 6.931/81, que dispõe sobre a Política
Nacional do Meio Ambiente, assim definiu juridicamente meio ambiente, em seu art. 3º, I: “o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que
permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”, adotando, assim, o conceito mais amplo
de meio ambiente,
Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 enuncia no seu art. 225, caput:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Destarte, é importante sublinhar que qualquer ideia de preservação do meio ambiente, em
nível nacional e internacional, não pode ficar restrita aos aspectos relativos ao meio ambiente
natural, pois como visto acima, a concepção de meio ambiente é ampla, e abriga o artificial e o
cultural, este último entendido como as diversas formas de expressão de um povo, elo formador e
determinante dos sentimentos de nação e cidadania.15

CONTEXTO HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A partir da Revolução Industrial, a problemática da questão ambiental começa a tomar

13

SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. p. 23.

14

GOMES, Celeste Leite dos Santos Pereira. Crimes contra o meio ambiente: responsabilidade e sanção penal. p. 3-4.

15

PINTO, Antonio Carlos Brasil. Turismo e meio ambiente: Aspectos jurídicos. p. 14
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contornos de realidade preocupante para toda a sociedade, principalmente devido ao avanço
industrial, dirigido principalmente pelos grandes grupos comerciais, os quais, por falta de uma
educação ambiental, passam a utilizar-se de maneira irresponsável da tecnologia alcançada,
gerando graves consequências para o ecossistema.
A década de 60 pode ser considerada como uma referência quanto à origem das
preocupações com as perdas da qualidade ambiental e 1972 um ano histórico para o movimento
ambientalista mundial, quando as primeiras discussões mundiais sobre o tema levaram a ONU a
promover uma Conferência sobre o Meio Ambiente, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia, e
teve como estopim o desastre ecológico na Baía da Minamata, no Japão, quando pescadores e
moradores foram seriamente contaminados por mercúrio vertido pelas indústrias locais.
No mesmo ano, Dennis L. Meadows e os pesquisadores do “Clube de Roma”16 publicaram o
estudo que ficou conhecido como “limites do crescimento”. O estudo concluía que, mantidos os
níveis de industrialização, poluição, produção de alimentos e exploração dos recursos naturais, o
limite do desenvolvimento do planeta seria atingido, no máximo, em 100 anos, provocando uma
repentina diminuição da população mundial e da capacidade industrial.
O estudo propunha ainda o congelamento do crescimento da população global e do capital
industrial e recorria a velha tese de Thomas Malthus17 como solução para iminente catástrofe.
Este estudo foi denominado tese do crescimento zero e significava, basicamente, um ataque
direto à filosofia do crescimento contínuo da sociedade industrial e uma crítica indireta a todas as
teorias do desenvolvimento que se basearam nela.
As reações às teses de Meadows vieram de intelectuais do Primeiro Mundo, para quem a
tese de Meadows representaria o fim do crescimento da sociedade industrial e dos países
subdesenvolvidos, já que os países desenvolvidos queriam “fechar a porta” do desenvolvimento
aos países pobres, com uma justificativa ecológica.
De qualquer forma, a Conferência realizada em Estocolmo é o ponto a partir do qual todo o

16

O Clube de Roma é um grupo de pesquisadores que teve início em 1968 e liderado por Dennis L. Meadows encomendou um
relatório a um grupo de cientistas do Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Instituto de tecnologia de Massachusetts),
cujo resultado, em 1972, foi publicado, tendo repercussão internacional, pois abordava temas relacionados ao meio ambiente e
aos recursos naturais, propondo a utilização do princípio de desenvolvimento sustentável para pautar as ações no mundo,
salientando que os recursos naturais no Planeta Terra são finitos. (Site http://www.clubofrome.org). (Fonte:
http://www.portaleducacao.com.br. Acesso em 21.04.2015.
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Thomas Malthus desenvolveu a chamada teoria populacional e, segundo ele, uma população numerosa é obstáculo ao
desenvolvimento e levaria ao esgotamentos dos recursos naturais.
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futuro da proteção ambiental irá se desenvolver, inclusive mais fortemente no Brasil, embora
tenha criado uma polaridade entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento,
fazendo com que o desenvolvimento das trajetórias declaradas fossem aquém do desejado, até a
Conferência do Rio, em 1992.
O Brasil, que vivia na época seu período conhecido como “milagre econômico”, manifestou
sua divergência em relação à proposta de crescimento zero, pois zerar o crescimento naquele
momento era visto como uma injustiça e uma iniqüidade, pois os países ricos só se lembravam da
natureza depois de a terem degradado, assegurando um patamar de desenvolvimento que agora
queriam negar aos países em desenvolvimento.
Tal acontecimento foi analisado por Leila da Costa Ferreira18 que destaca
[...] A perspectiva adotada pelo Brasil com relação às questões ambientais foi bastante clara.
Primeiro os delegados brasileiros defenderam que o crescimento econômico não deveria ser
sacrificado em nome de uma ambiente mais puro. Eles reconheceram a crescente ameaça da
poluição ambiental, mas sugeriram que os países desenvolvidos deveriam pagar pelos esforços dessa
purificação.[...].

Em 1973, o canadense Maurice Strong introduziu o conceito de eco-desenvolvimento, cujos
princípios básicos foram formulados por Ignacy Scahs. Os aspectos que deviam guiar os caminhos
do desenvolvimento seriam seis: satisfação das necessidades básicas; solidariedade com as
gerações futuras; participação da população envolvida; preservação dos recursos naturais e do
meio ambiente; elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e
respeito a outras culturas; programas de educação.
Esta teoria criticava a sociedade industrial e a modernização industrial como método do
desenvolvimento das regiões subdesenvolvidas. Foram os debates em torno do ecodesenvolvimento que abriram espaço ao conceito de desenvolvimento sustentável.
Outra contribuição à discussão veio com a Declaração de Cocoyok, das Nações Unidas
(1974), a qual afirmava que a causa da explosão demográfica era a pobreza, que também gerava a
destruição desenfreada dos recursos naturais. Os países industrializados contribuíram para esse
quadro com altos índices de consumo. Para a ONU, não há apenas um limite mínimo de recursos
para proporcionar bem-estar ao indivíduo; há também um máximo.
A ONU voltou a participar na elaboração de um outro relatório, o Dag-Hammarskjöld,
18

FERREIRA, Leila da Costa. “A política ambiental no Brasil”. In: MARTINE, George (org). População, meio ambiente e
desenvolvimento: verdades e contradições. p. 171-180.
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preparado pela fundação de mesmo nome, em 1975, com colaboração de políticos e
pesquisadores de 48 países. O Relatório Dag-Hammarskjöld completa o de Cocoyok, afirmando
que as potências coloniais concentraram as melhores terras das colônias nas mãos de uma
minoria, forçando a população pobre a usar de outros solos, promovendo a devastação ambiental.
Os dois relatórios têm em comum a exigência de mudanças nas estruturas de propriedade do
campo e a rejeição ou omissão pelos governos dos países industrializados.
Mas é no ano de 1987, quando a Comissão Mundial da ONU sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento (UNCED), presidida pela então Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland e
por Mansour Khalid (que depois ficou conhecida como Comissão de Brundtland), elabora o
Relatório que foi denominado “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future), ocasião em que a
expressão “desenvolvimento sustentável” foi definitivamente introduzida.
Basicamente, o termo desenvolvimento sustentável define as práticas de desenvolvimento
que atendam as necessidades atuais sem comprometer a capacidade de gerações futuras de
atender suas necessidades. O desenvolvimento sustentável não trata somente da redução do
impacto da atividade econômica no meio ambiente, mas principalmente das consequências dessa
relação na qualidade de vida e no bem-estar da sociedade, tanto presente quanto futura.
Nos termos do Relatório Brundtland, “Desenvolvimento Sustentável” é definido como
aquele que “atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações
futuras também atenderem às suas” (1988, p. 9); é um “processo de mudança no qual a
exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do desenvolvimento
tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as necessidades atuais e futuras”
(p.10); é “um desenvolvimento que mantém as opções futuras” (p.46); é uma “correção, uma
retomada do crescimento, alterando a qualidade do desenvolvimento”(p.53), a fim de torná-lo
“menos intensivo de matéria-prima e mais eqüitativo em seu impacto”(p. 56). Em síntese, o
“desenvolvimento sustentável” pressupõe o crescimento para todos e cogita dos direitos das
gerações futuras de ter acesso aos recursos da natureza para a sua sobrevivência. Objetiva-se
reduzir o ritmo de exploração da natureza, de maneira a legar recursos para os que virão.19
Bursztyn & Bursztyn vão mais além afirmando que o conceito de desenvolvimento
sustentável surge como um elo entre a economia, num sentido amplo, envolvendo a dimensão
19

HERCULANO, Selene Carvalho. “Do desenvolvimento (in)suportável à sociedade feliz”. In: GOLDENBERG, Miriam (coord).
Ecologia, Ciência e Política. p. 44.
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social e a ecologia, promovendo a reaproximação entre esses dois campos do saber.20
Assim, o relatório Brundtland parte de uma visão complexa das causas dos problemas
sócio-econômicos e ecológicos da sociedade global e sublinha a interligação entre economia,
tecnologia, sociedade e política, chamando a atenção para uma nova postura ética, caracterizada
pela responsabilidade tanto entre as gerações quanto entre os membros contemporâneos da
sociedade atual.
Sobre a sustentabilidade, Clóvis Cavalcanti21 esclarece que:
Sustentabilidade quer dizer o reconhecimento de limites biofísicos colocados, incontornavelmente,
pela biosfera no processo econômico. Esta é uma percepção que sublinha o fato de que a primeira (a
ecologia) sustenta o último (a economia), dessa forma obrigando-o a operar em sintonia com os
princípios da natureza.

E ainda ressalta que as políticas governamentais para a sustentabilidade devem ter a
capacidade de redirecionar o curso dos eventos econômicos de forma que as atividades que
destroem o capital natural ou dissipam recursos renováveis sejam freadas. O desenvolvimento
sustentável deve assegurar, segundo o Autor, que essas funções sejam transferidas sem danos às
futuras gerações, representando uma alternativa ao crescimento econômico, pois sem a natureza
em equilíbrio nada por ser produzido de forma sólida.
Mas, o relatório de Brundtland, em comparação com os documentos internacionais
anteriores (Cocoyok, Dag-hammarskjöld) não apresenta críticas à sociedade industrial que
caracterizam os documentos anteriores; demanda crescimento tanto em países industrializados
como em subdesenvolvidos, inclusive ligando a superação da pobreza nestes últimos ao
crescimento contínuo dos primeiros e, apesar de descrever o nível do consumo mínimo partindo
das necessidades básicas, é omisso na discussão detalhada do nível máximo de consumo, e de uso
de energia, por exemplo, nos países industrializados. Em razão disso, foi bem aceito pela
comunidade internacional e, apesar de ser utilizado atualmente pelos mais diversos círculos e
grupos sociais, desde organizações não-governamentais até as de pesquisa, vem recebendo
diversas críticas por especialistas do assunto, como veremos.
O ano de 1992 é o marco fundamental para o desenvolvimento da consciência ambiental e

20
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principalmente para a proteção jurídica do meio ambiente, com a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, que foi conhecida
popularmente como Rio 92 ou ECO 92, que incorporou a necessidade da conciliação entre
proteção ambiental com desenvolvimento econômico. Muitos países deixaram de ignorar as
relações entre desenvolvimento sócio-econômico e modificações no meio ambiente. Nesta
Conferência foram celebradas importantes convenções internacionais, merecendo destaque a
Conferência sobre Diversidade Biológica – CDB e a Conferência sobe Mudanças Climáticas, e
também uma Declaração sobre florestas. A Rio 92 aprovou igualmente, documentos de objetivos
mais abrangentes e de natureza política, como a Declaração do Rio e a Agenda 21 (que estabelece
objetivos concretos de sustentabilidade em diversas áreas, explicitando a necessidade de se
buscarem recursos financeiros novos e adicionais para a complementação em nível global do
almejado desenvolvimento sustentável), que endossam o conceito fundamental

de

desenvolvimento sustentável e um progresso econômico com a necessidade de uma consciência
ecológica.
Entretanto, as discussões foram ofuscadas pela delegação dos Estados Unidos, que forçou a
retirada dos cronogramas para a eliminação da emissão de CO2 (que constavam do acordo sobre o
clima) e não assinou a convenção sobre a biodiversidade.

CRÍTICAS

AO

“DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL”

E

A

PROPOSTA

DE

“SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS”
Embora a expressão “desenvolvimento sustentável” venha sendo utilizada cada vez com
mais frequência nos mais diversos círculos e grupos governamentais e não- governamentais,
grupos de pesquisa e outros, inclusive nos projetos em que se buscam investimentos na busca do
rotulado de “sustentável”, o seu conceito vem suscitando polêmicas e vem recebendo inúmeras
críticas por parte dos especialistas.
Klaus Frey22 assevera que o Relatório de Brundtland, na medida em que dá prioridade nas
suas preocupações aos efeitos nocivos da pobreza para o meio ambiente, em detrimento à crítica
do estilo nocivo do desenvolvimento praticado nos países industrializados, faz com que a proposta
de desenvolvimento sustentável do Relatório torne-se aceitável e dirigível, inclusive para a teoria
22

FREY, Klaus. “A dimensão político-democrática nas teorias do desenvolvimento sustentável e suas implicações para a gestão
local”. In: Revista Ambiente & Sociedade, ano IV, nº 9, 2º semestre de 2001.
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econômica neoclássica e as nações dominantes nas negociações internacionais.
Redclift (1987) citado por Antonio Carlos S. Diegues23 critica três aspectos do Relatório de
Brundtland: o primeiro porque o Relatório não deu ênfase às condições internacionais que o
desenvolvimento sustentado deve enfrentar, eis que a proposta ignora as relações de forças
internacionais e os interesses dos países industrializados em dificultar o acesso dos países do
Terceiro Mundo à tecnologia, as relações desiguais de comércio, desfavoráveis a estes últimos. O
Relatório não leva em consideração as contradições internas dos países em desenvolvimento, que
os impedem de atingir o desenvolvimento sustentado; o segundo é a crença velada do Relatório
nas forças de mercado para solucionar os problemas ambientais, como se esses fossem meras
externalidades nos projetos de desenvolvimento; o terceiro diz respeito à própria concepção de
desenvolvimento como estratégia e instrumento para se chegar a uma melhoria da qualidade de
vida da população.
O fato é que a expressão desenvolvimento sustentável, para seus críticos, está
demasiadamente ligada a conotações econômicas, prendendo o debate sobre a sociedade e o
mundo no campo restrito da economia, como se desenvolvimento fosse sinônimo de sociedade, o
que Selene Herculano24 adverte ser um equívoco: “[...[ desenvolvimento não significa sociedade.
A proposta de “desenvolvimento sustentável”, tal como vem ganhando corpo, é uma soma de
mecanismos de ajustes em prol de uma capitalismo soft.[...]”.
A ideia de desenvolvimento sustentável está ainda muito atrelada a ideia de progresso, que
por sua vez tem sido relacionado diretamente ao crescimento econômico, ao crescimento da
produção industrial, ao avanço tecnológico e científico sobre a natureza, à ideia de progresso
material, tão somente. A concepção de progresso, essencial para se entender os modelos clássicos
de desenvolvimento, tem como base a crença na razão, no conhecimento técnico-científico com
instrumento essencial para se conhecer a natureza e colocá-la a serviço do homem, na convicção
equivocada de que a civilização ocidental é superior às demais, e que é modelo e matriz única de
uma sociedade desenvolvida, dentre outras razões pelo domínio sobre a natureza, na aceitação do
valor do crescimento econômico e no avanço tecnológico.

23

DIEGUES, Antônio C. “Desenvolvimento sustentável ou sociedades sustentáveis: da crítica dos modelos aos novos paradigmas”.
In São Paulo em Perspectiva, p. 27-28.

24

HERCULANO, Selene Carvalho. “Do desenvolvimento (in)suportável à sociedade feliz”. In: GOLDENBERG, Miriam (coord).
Ecologia, Ciência e Política. p.44.

27
Produção Científica CEJURPS – 2015

O crescimento econômico, segundo essa visão clássica, tem como base fundamental a
industrialização e, por consequência, as nações que tinham sua economia baseada na agricultura,
bem como as nações indígenas, que tinham relação orgânica e harmoniosa com a natureza, eram
consideradas subdesenvolvidas, e somente a crença na industrialização como motor do
desenvolvimento poderia fazer com que tais sociedades atingissem os níveis de bem estar dos
países ricos e desenvolvidos.
A natureza então é vista como uma fonte inesgotável de matéria-prima, que deve ser
utilizada, como necessário for, para a busca do desenvolvimento, como se este pudesse acontecer
sem a integração com o meio ambiente, e desse último pudessem as sociedades apenas se servir,
inescrupulosa e ilimitadamente, como vem acontecendo.
Como explica Arlete Moysés Rodrigues25:
[...]considerou-se que para atingir o modelo de desenvolvimento do mundo ocidental seria preciso
superar os obstáculos econômicos ou relacionados à economia, tais como: falta de capitais internos;
falta de inovação tecnológica que implicaria em menor competitividade; falta de iniciativa das
classes empresariais, altas taxas de natalidade, domínio da natureza. Não se considerava que a
dinâmica da natureza precisava ser compreendida e não apenas dominada. [...] Nestes termos o
desenvolvimento parecia uma meta sem fim. [...].

Assim, ainda que a expressão “desenvolvimento” tenha uma concepção política e social, a
concepção que predomina da expressão é a econômica, entendida como crescimento dos meios
de produção, acumulação, inovação técnica, aumento da produtividade. Muito mais a expansão
das forças produtivas do que a alteração nas relações sociais de produção26.
Desenvolvimento é, na verdade, segundo Herculano27, uma nova roupagem para a ideia de
“progresso”, desenvolvimento sustentável não é sinônimo de sociedade, nem desenvolvimento
sustentável ou “novo estilo de desenvolvimento” são sinônimos de nova sociedade. E acrescenta:
Desenvolvimento sustentável neste segundo sentido é então visto não como nova sociedade, nova
ordem econômica ou revolução ambiental, mas apenas como um conjunto de medidas paliativas,
em prol do capitalismo verde. É um desenvolvimento suportável, medianamente bom,
medianamente ruim, que dá para levar, que não resgata o ser humano da sua alienação diante de
um sistema de produção formidável.

25

RODRIGUES, Arlete Moysés. “A utopia da sociedade sustentável”. In: Ambiente & Sociedade, ano I, nº 2, primeiro semestre de
1998.
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HERCULANO, Selene Carvalho. “Do desenvolvimento (in)suportável à sociedade feliz”. In: GOLDENBERG, Miriam (coord).
Ecologia, Ciência e Política. p.23
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HERCULANO, Selene Carvalho. “Do desenvolvimento (in)suportável à sociedade feliz”. In: GOLDENBERG, Miriam (coord).
Ecologia, Ciência e Política. p.30
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Arlete Moysés Rodrigues 28 , ao analisar a contradição existente entre os termos
desenvolvimento e sustentabilidade destaca que o esgotamento dos recursos vem ocorrendo
justamente porque em muitos lugares o modelo de produção que sempre pareceu infinita deu
certo. Onde mais deu certo a produção de mercadorias é onde mais se destruiu a natureza.
Desenvolvimento sustentável são dois termos contraditórios entre si, embora para o Relatório de
Brundtland pareça haver consenso entre esses termos, tendo se constituído como utopia para os
séculos seguintes.
Isabel Carvalho, apud Herculano29, afirma que o conceito de desenvolvimento sustentável,
denota um consenso que não existe e que sugere a superação da degradação ambiental e humana
através do crescimento econômico e de políticas de cooperação internacional que apenas
reafirmam o atual modelo de desenvolvimento.
Propõe-se então, entre os especialistas e estudiosos críticos do desenvolvimento
sustentável, um novo conceito para o que se pretende e que parece ser mais adequado, o de
“sociedades sustentáveis”.
Isso porque, o “desenvolvimento sustentável” que realmente se busca, deve envolver
outras dimensões que não apenas a alocação e gerenciamento mais racional dos recursos
ambientais, como o social e a cultural.
Assim, a proposta de “sociedade ou sociedades sustentáveis” parece ser mais adequada, na
medida em que é necessário que cada sociedade se estruture em termos de sustentabilidade
próprias, segundo suas tradições culturais, seus parâmetros próprios e sua composição étnica
específica.
Segundo Antônio Carlos S. Diegues30:
[...] o conceito de “sociedades sustentáveis” parece ser mais adequado que o de “desenvolvimento
sustentável” na medida em que possibilita a cada uma delas definir seus padrões de produção e
consumo, bem como o de bem-estar a partir de sua cultura, de seu desenvolvimento histórico e de
seu ambiente natural. Além disso, deixa-se de lado o padrão das sociedades industrializadas,
enfatizando-se a possibilidade da existência de uma diversidade de sociedades sustentáveis, desde
que pautadas pelos princípios básicos da sustentabilidade ecológica, econômica, social e política [...].

28

RODRIGUES, Arlete Moysés. “A utopia da sociedade sustentável”. In: Ambiente & Sociedade.
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HERCULANO, Selene Carvalho. “Do desenvolvimento (in)suportável à sociedade feliz”. In: GOLDENBERG, Miriam (coord).
Ecologia, Ciência e Política. p.29
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paradigmas”. In: São Paulo em Perspectiva, vol. 6, Nº 1-2, jan/jun 1992, p.28.
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Assim, o conceito de sociedades sustentáveis é mais amplo, englobando a sustentabilidade
ambiental, social e política, sendo um processo e não um estágio final, razão pela qual deve ter
essa capacidade de transformação, para se adequar a cada sociedade, envolvendo os atores
sociais, que são fundamentais para que se consiga conter a destruição do meio ambiente. Não
basta a discussão ficar nos meios acadêmicos ou de pesquisa. É preciso trabalhar com as
populações envolvidas nos diferentes projetos.
Com propriedade, sobre a relevância dos atores sociais para o desenvolvimento
sustentável, Henrique Rattner31 enfatiza:
[...] a legitimação do exercício do poder, em qualquer organização social, é obtida mediante
objetivos e metas que levem os atores sociais à formação de uma identidade grupal que despertem
anseios, aspirações e padrões de conduta e solidariedade e cooperação, fundamentados em um
conjunto de símbolos, crenças e valores socioculturais. É esta vontade ou aspiração coletiva que é
capaz de conter a destruição do meio ambiente, por um lado, e induz mudanças significativas nas
estratégias e diretrizes de desenvolvimento, por outro.

Nesse contexto, a busca de um desenvolvimento sustentável via simples retomada do
crescimento econômico, tecnológico e científico, combinado com medidas de proteção e
conservação do meio ambiente não é suficiente. A garantia da sobrevivência humana exige,
necessariamente, a luta por uma sociedade mais equilibrada e racional, não somente nas relações
homem-natureza, mas, sobretudo nas relações homem-homem, em busca de maior harmonia e
equilíbrio entre as, e dentro das sociedades contemporâneas. Há necessidade de uma visão
sistêmica e integrada, e esforços interdisciplinares.
A mobilização e o envolvimento de toda a sociedade são necessários para proporcionar um
desenvolvimento ou sociedade sustentável, a fim de se definir novos padrões de consumo, que
não mais esse de desperdício, um estilo de vida mais racional e moral, uma educação ambiental
adequada, envolvimento esse que passa também pela erradicação do analfabetismo, mudanças
que certamente trarão impactos benignos no meio ambiente.
No dizer de Rattner,32
[...] esforços coletivos, quando devidamente motivados, conseguem “mover montanhas”,
enaltecendo e potencializando a fé e a confiança dos homens em sua capacidade e poder de se
constituírem em sujeitos ativos e conscientes do desenvolvimento que, assim, transformam esses
processos em algo efetivamente sustentável e permanente.
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RATTNER, Henrique. “Meio ambiente e desenvolvimento sustentável”. In: São Paulo em Perspectiva, p. 30-33.
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Pensar numa sociedade sustentável é pensar numa nova sociedade, propondo-se a não
continuidade das formas de exploração da própria sociedade e da natureza; uma mudança radical,
revolucionando-se os modos de fazer e os modos de relacionar-se; desincumbir-se da crença de
que só o desenvolvimento econômico pode resolver os problemas de toda a sociedade.
No dizer de Maurício Andrés Ribeiro33, a sustentabilidade apresenta além de sua dimensão
física, uma dimensão econômica, social, territorial e política, podendo aplicar-se também à base
jurídica legal, às organizações e decisões tomadas, ou seja, sem a internalização da
sustentabilidade em todas as esferas da sociedade e sem participação social, o desenvolvimento
sustentável se dará apenas em nível formal, do discurso.
O mesmo autor destaca ainda34 que “a sustentabilidade depende também da base cultural,
fundada em padrões de consumo e estilos de vida globalmente perduráveis”. Nesse contexto, a
ideia de sociedades sustentáveis e de sustentabilidade engloba a expressão desenvolvimento
sustentável, na medida em que esta significa lidar com a gestão dos recursos naturais, e o que se
necessita é muito mais que isso, pois a abordagem do meio ambiente requer um conhecimento
transversal e interdisciplinar, que transcenda a mera gestão dos recursos naturais.
Ainda, há que se destacar que a sustentabilidade pressupõe solidariedade. Hodiernamente,
é preciso solidariedade com as futuras gerações, ou seja, a ideia de uma sociedade sustentável ou
mesmo de um desenvolvimento sustentável passa, necessariamente, pelo cumprimento do
direito-dever de solidariedade.
Essa é a lição de Tiago Fensterseifer35, quando afirma que em se tratando de direitos de
terceira dimensão, como é o caso dos direitos ecológicos, em razão de sua natureza difusa e
dispersa em toda a coletividade, encontram seu fundamento no princípio da solidariedade e da
ideia de justiça ambiental ou socioambiental.
O mesmo autor ainda destaca que o princípio da solidariedade encontra-se
consubstanciado no conceito de desenvolvimento sustentável e também no Princípio 3 da
Declaração do Rio, além de estar previsto em vários dispositivos constitucionais, e nos caso do
meio ambiente, especificamente no art. 225, caput, da Constituição Federal.

33

RIBEIRO, Maurício Andrés. Ecologizar pensando o ambiente humano. p. 28.
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marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental do Direito, p. 115.
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Para que se possa construir uma sociedade sustentável, há necessidade de ampliação do
conceito de solidariedade, nas diversas dimensões: social, política, corporativa e ambiental, para
além das fronteiras nacionais. Esse é o grande desafio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel do Estado tem mudado muito nos últimos tempos. A ideia de Marx de afastar o
Estado que somente defende os interesses da burguesia não foi ainda alcançada e talvez nunca
seja. Por outro lado, o Estado mínimo, defendido pelos mais fervorosos liberais também não tem
atendido adequadamente as aspirações da sociedade, tampouco o Estado Intervencionista que,
apesar de ter adotado importantes programas de serviços sociais, teve uma queda vertiginosa.
O fato é que nunca houve, como hoje, uma preocupação com a questão ambiental, cada
vez mais atribuída ao Estado e também à sociedade civil. No entanto, para que isso acontecesse
foram necessários desastres ecológicos de grandes proporções para que o “mundo” acordasse
quanto à necessidade de uma ação conjunta global para conter a degradação ambiental.
Realiza-se, então, no ano de 1972, em Estocolmo, na Suécia, a Conferência sobre o Meio
Ambiente, promovida pela ONU, que pode ser considerada o grande marco da preocupação da
comunidade internacional com os limites do desenvolvimento e degradação ambiental. Mas é no
ano de 1987 que a expressão desenvolvimento sustentável foi introduzida, pelo chamado
Relatório Brundtland, como ficou conhecido.
Embora tenha havido grande progresso na questão da contenção da degradação ambiental,
o conceito de desenvolvimento sustentável proposto para muitos parece priorizar o crescimento
econômico sobre a conservação, pois permanece atrelado a uma herança capitalista.
Propõe-se então, em substituição ao “desenvolvimento sustentável”, a construção de
“sociedades sustentáveis”,

um novo conceito, mais amplo, mais abrangente, englobando a

sustentabilidade ambiental, social e política, onde a participação dos atores sociais é
imprescindível.
O sucesso das ações que devem conduzir às sociedades sustentáveis dependerá em grande
parte da participação da sociedade civil organizada (princípio da participação popular), do
comportamento das pessoas e de suas decisões individuais e também coletivas. Mesmo
considerando que existe certo interesse pelas questões ambientais há que se reconhecer a falta de
32
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informação e conhecimento dos problemas ambientais. Logo, a educação ambiental que tenha
por objetivo informar e sensibilizar as pessoas sobre os problemas (consumo exagerado, por
exemplo) e possíveis soluções existentes em sua comunidade, buscando transformar essas
pessoas em indivíduos que participem das decisões sobre seu futuro, exercendo desse modo o
direito à cidadania, torna-se instrumento indispensável nesse processo.
O desafio é imenso: o colapso das utopias dos séculos passados que não resolveram os
problemas básicos do mundo não pode ser empecilho para a utopia de um desenvolvimento
sustentável ou da construção de sociedades sustentáveis. No entanto, a grande diferença é que a
dimensão ambiental está umbilicalmente relacionada a garantia da vida humana na atual
sociedade de risco. No dizer de Edgar Morin, há necessidade uma “ecologização do pensamento”.
Esse é o rumo que queremos.
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JUDICIALIZAÇÃO E A RESERVA DO POSSÍVEL EM DIAS ATUAIS

Alexandre Estefani1

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo compreender, minimamente a judicialização de políticas
públicas a que o Poder Judiciário se vê, atualmente envolvido. Para tanto, parte da análise
histórica da separação dos poderes, para compreender a interpretação atual de tal sistemática e
sua compatibilidade com a intervenção do Judiciário em políticas dos outros poderes. Adiante se
busca identificar os requisitos nacionais para a intervenção, onde se chega a figura da reserva do
possível, a qual é dedicado maior espaço, a fim de compreender exatamente o alcance de tal
expressão e sua compatibilidade com os objetivos do país.

PALAVRAS-CHAVE: judicialização, separação dos poderes, reserva do possível, orçamento.
INTRODUÇÃO – A SEPARAÇÃO DOS PODERES
Há séculos os Estados Modernos têm se organizado de modo a separar as distintas funções
de Estado. A separação entre Judiciário, Executivo e Legislativo, ao menos nas sociedades
ocidentais, tem se mostrado como requisito fundamental para a aceitação de uma sociedade
como Democrática.
É preciso, porém, compreender a origem da teoria da separação dos poderes, nascida
como uma reposta ao absolutismo então reinante, com o objetivo de retirar o poder apenas das
mãos do soberano, evitar a tirania, diminuir o papel do Estado e garantir, por conseguinte, o os
direitos de liberdade ao cidadão.
Jonh Locke já pregava que "para que a lei seja imparcialmente aplicada é necessário que
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não sejam os mesmos homens que a fazem à aplicá-la".2
Assim, previa o filósofo três poderes, embora um deles estivesse indissociavelmente ligado
a outro: o Legislativo, poder supremo de fazer as leis, que possuiria um braço responsável por
aplicá-las (braço este que mais tarde configuraria o Poder Judiciário); o Executivo, de existência
perene, responsável por aplicar as leis; e o federativo, que estaria ligado ao Executivo e seria
responsável pelo direito das gentes, isto é, pelo relacionamento com os estrangeiros, com outras
comunidades, por decisões de guerra e paz, etc. 3
Foi, no entanto, com Montesquieu que a teoria da separação dos poderes foi sistematizada
e ganhou os contornos que persistem até hoje, da forma como a conhecemos, com a exata divisão
entre Executivo, Legislativo e Judiciário.
Na época, vale recordar, o direito era dominado pelas codificações (Era dos Códigos),
adotando-se o modelo do sistema fechado e completo, com pouco ou nenhum espaço para a
atividade interpretativa, justamente visando garantir a liberdade individual, um modelo, todavia,
plenamente identificado com uma justiça para a manutenção do status quo.
A doutrina pregava uma separação estanque de poderes, garantindo a cada poder uma
autonomia quase absoluta, como forma de reagir aos excessos do período absolutista anterior. 4
Com o advento das reformas mundiais resultantes dos impactos da Revolução Industrial, no
início do século XX, os direitos sociais tomaram fôlego e acabaram por desenhar um perfil de
Estado intervencionista, também chamado de Welfare State (Estado de Bem-Estar Social). Nessa
concepção de Estado, o principal ator passou a ser o Poder Executivo, a quem foi destinado o
papel de tornar efetivas as promessas do legislador (Estado Telocrático). 5
Ocorre que o Estado evoluiu, principalmente pós revolução industrial, passando a buscar
não só garantir ao máximo as liberdade individuais em compasso com sua própria redução, mas,
buscando também, servir de garantidor a uma série de direitos para o cidadão.

2

LOCKE, John. Carta acerca da tolerância: Segundo tratado sobre o governo; Ensaio acerca do entendimento humano. 3.ed.
Tradução Anuar Oeix e Jacy Monteiro. São Paulo: Abril Cultural, 1983. p.344.

3
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A revolução industrial foi o primeiro marco de força a estabelecer a passagem do Estado
Liberal a um Estado Social, com as massas operárias assumindo relevância social, principalmente
através do surgimento dos sindicatos.6
Grinover lembra que a transição entre o Estado Liberal e o Estado Social, promoveu
profundas alterações na concepção do Estado e nas suas finalidades. Nesse quadro, o Estado
passou a existir para atender o bem comum e consequentemente satisfazer direitos fundamentais,
e em última análise garantir a igualdade material entre os componentes do corpo social. A partir
daí é que surge a segunda geração de direitos fundamentais – os direitos econômico-sociais,
complementares aos direitos de liberdade. 7
Agora, o dever de abstenção do Estado foi substituído a um dever de dar, fazer e presar,
por intermédio de uma ação positiva a permitir verdadeiramente a fruição dos direitos de
liberdade de primeira geração, assim como os novos direitos.
Nesse caminho histórico, é preciso observar que a grave crise mundial gerada pelo
holocausto, implicou grande mudança na postura dos juízes, já que o modelo reativo de justiça
não conseguia impedir as graves injustiças cometidas sob o domínio do Estado Legalista Liberal, e
o Poder Executivo não atuava adequadamente as promessas do Estado Social. 8
O próprio holocausto, vale lembrar, ocorreu sob a égide da legalidade então vigente na
Alemanha, tomada do então novo e pujante sentimento nacionalista.
Os Estados, preocupados com tal situação, evoluíram de modo a informar diretrizes a
serem buscadas, como modo de garantir a fruição desses novos direitos aos seus cidadãos.

A SEPARAÇÃO DOS PODERES NO CASO BRASILEIRO
No caso do Brasil, a própria Constituição da República estabeleceu um sistema tripartite de
divisão de poderes, com Judiciário, Executivo e Legislativo independentes, cada qual com suas
funções, com previsão expressa de impossibilidade de abolição de tal sistema em seu art. 60, §4º,
III.
6

7
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Mas, a própria Constituição estabeleceu, também, em seu art. 3º os objetivos
fundamentais da República:
Art. 3º Constituem Objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e reduzir as desgualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação.

Portanto, o Estado brasileiro estabeleceu projetos a serem alcançados, como um patamar
acima das direções de suas funções estatais.
Esses objetivos, obviamente, dirigem-se a todos os poderes, vez que dogmas primordiais da
própria razão de ser do Estado Brasileiro.
Daí que Grinover, por exemplo, citando Oswaldo Canela Júnior, defende que as formas do
poder estatal passam a ser meros instrumentos para consecução dos fins do Estado. Nessa ótica, a
teoria da separação dos poderes passa a ter um novo significado, ou ao menos, uma nova
percepção por parte do intérprete. A interpretação que Canela Júnior defende é a de que o
“Estado é uno, e uno é seu poder, o qual é exercido por meio de formas de expressão (ou
Poderes)”. Para racionalização da atividade estatal, cada forma de expressão do poder estatal
exerce atividade específica, destacada pela Constituição. 9
Para se manter a independência dessas funções, veda-se às formas de expressão do poder
estatal, interferência recíproca. Essa vedação à interferência de uma função em outra, torna-se o
verdadeiro sentido da independência dos poderes.
Mas, considerando os objetivos do País, elencados na Constituição como norte principal a
ser buscado por todas as funções da República, não se pode justificar na tripartição dos poderes
um obstáculo insuperável ao seu alcance, porque, estar-se-ia, desse modo, invertendo-se os
primados estabelecidos pela própria Constituição.
Nessa ótica, a função do Poder Judiciário, antes de mais nada, deve ser a de buscar garantir
os objetivos da República, a serem cumpridos inclusive pelos demais poderes.

9

GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle das Políticas Públicas pelo Judiciário. p. 168
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A JUDICIALIZAÇÃO DO BRASIL
O Judiciário no Brasil, em larga escala, tem encampado a ideia da necessidade de
intervenção em políticas públicas a fim de garantir os objetivos do País, dispostos no art. 3º da
Constituição.
Essa intervenção, com objetivo de determinar a formulação de políticas públicas
constitucionalmente determinadas pelo próprio legislador, tem sido chamada de judicialização.
Para Barroso:
Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo
decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso
Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus
ministérios e a administração pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma
transferência de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na
10
argumentação e no modo de participação da sociedade.

Barroso ainda defende que três foram as grandes causas da judicialização hoje vista no
Brasil. Em primeiro plano, destaca o processo de

redemocratização, que culminou com a

promulgação da Constituição de 1988, e as garantias da magistratura. A segunda causa citada pelo
hoje eminente Ministro, foi a constitucionalização abrangente, que trouxe para a Carta
Constitucional inúmeras matérias antes deixadas para o processo político majoritário. Como
terceira causa, indica o sistema de controle de constitucionalidade nacional, com aspectos tanto
do sistema europeu quanto americano.11
Com efeito, não há como negar que os três aspectos trazidos pelo Ministro Barroso, são os
pontos centrais da judicialização nacional.
Entrementes, há, ainda, a nosso sentir, outro fator a se considerar, que é justamente a
omissão, especialmente do Poder Legislativo, de ocupar o espaço que lhe foi conferido e decidir
matérias já estabelecidas pelo Constituinte originário. Seja por falta de interesse dos setores
dominantes ou ao menos de maior influência no Congresso, seja pelo desinteresse em enfrentar
temas impopulares, com olhos mais voltados a uma futura reeleição do que aos encargos do
mandato, nos parece inegável que o Legislativo abre mão de sua competência em inúmeros
aspectos, os quais, acabam por refletir na atuação do Judiciário, que, quando provocado, deles

10
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Disponível

em:

não pode se furtar.
A falta de regulamentação para diretrizes constitucionais, mais de 20 anos após a
promulgação da Constituição de 1988, é exemplo claro dessa deslegitimação.
A Constituição estabeleceu uma ampla gama de elementos sociais, e fatores outros que
buscaram exigir posturas ativas do Congresso, mas que nem sempre encontraram eco na
formação de nosso legislador nas últimas duas décadas.
Nesse sentir, vale ressaltar o quase impossível debate sério no âmbito do legislativo acerca
das uniões homoafetivas, a falta de estabelecimento de critérios e regulamentação para ocupação
de terras indígenas, a não regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, etc. Todos
elementos que acabaram ou que podem acabar, no último caso, por desaguar no Judiciário, que
se tornou o responsável pelo debate público dessas matérias.
Dai é possível se compreender a judicialização, não no sentido pejorativo, mas como a
necessidade de o Judiciário intervir e resolver questões da mais alta responsabilidade, que nada
mais é, do que o Judiciário utilizando seu papel de buscar os objetivos da República.
O problema, todavia, reside justamente nos limites de atuação do Judiciário, se é que é
possível se falar em limites, vez que nos pareceria mais fácil compreender que, quando se está a
buscar os objetivos da República, o papel do Judiciário está legitimado, não o estando, por
conseguinte, fora desse aspecto de incidência.
De todo modo, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu ao menos alguns requisitos para a
intervenção no controle das políticas públicas, que segundo Ada Grinnover, citando o Ministro
Celso de Mello, podem ser resumidos do seguinte modo: a) limite fixado pelo mínimo existencial a
ser garantido ao cidadão; b) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do
Poder Público; c) A existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as
prestações positivas dele reclamadas, no que se convencionou chamar de reserva do possível.12
Ao presente estudo, interessa-nos especialmente a análise da reserva do possível. A
razoabilidade, a nosso sentir, é critério por demais subjetivo, mas inevitável de ser afastado, vez
que nos parece impossível uma decisão judicial sem o mínimo de discricionariedade do julgador.
Mas, o ponto nevrálgico fica entre a reserva do possível e o mínimo existencial.

12
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O MÍNIMO EXISTENCIAL
Tem se compreendido como mínimo existencial as condições mínimas para uma existência
humana digna. Tal pressuposto estaria de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana,
um dos pilares e objetivos da República.
Para Torres, o mínimo existencial consiste em ser “um direito às condições mínimas de
existência humana digna, que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige
prestações estatais positivas”. 13
Para Cléve, citado por Iurconvite:
O conceito de mínimo existencial, do mínimo necessário e indispensável, do mínimo último, aponta
para uma obrigação mínima do poder público, desde logo sindicável, tudo para evitar que o ser
humano perca sua condição de humanidade, possibilidade sempre presente quando o cidadão, por
falta de emprego, de saúde, de previdência, de educação, de lazer, de assistência, vê confiscados
seus desejos, vê combalida sua vontade, vê destruída sua autonomia, resultando num ente perdido
14
num cipoal das contingências, que fica à mercê das forças terríveis do destino.

Na mesma esteira, Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo observam que o
conteúdo do mínimo existencial não se confunde com o “mínimo vital” ou “mínimo de
sobrevivência”, na medida em que a garantia de sobrevivência física do homem não significa
necessariamente a manutenção da vida em condições dignas, sendo impossível estabelecer um
elenco taxativo dos elementos nucleares do mínimo existencial, o que demanda uma análise à luz
das necessidades de cada pessoa e seu núcleo familiar, cabendo ao intérprete, pelas condições já
conquistadas pelo corpo social, tal análise.15
Vê-se, pois, que o conceito de mínimo existencial pode ser identificado como aquele núcleo
mínimo capaz de uma sobrevivência digna, e umbilicalmente ligado à dignidade da pessoa humana.
Nesse aspecto, não há dúvidas de que qualquer Estado que queira se dizer de direito, há
que garantir que seus cidadãos tenham no mínimo o direito a uma existência condigna, uma
existência que os garanta como integrantes do Estado, não como párias, sob pena de não se
aceitar a existência deste próprio Estado como de Direito.
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Não há dúvidas de que o Brasil, nos últimos vinte anos, conseguiu grandes avanços na área
social e na redução das desigualdades. Mas não há dúvidas também de que ainda vivemos em um
país em que uma relevante parcela da população vive em condições miseráveis, sub-humanas. O
cenário em que pessoas não têm saneamento básico mínimo, luz, água potável, é um cenário real
no Brasil, e é com esse cenário que o intérprete e operador do direito precisa trabalhar e
compreender.
Daí que a eliminação dessa situação, seja, talvez, o principal desafio da busca da real
democracia no país.
Sendo assim, não se cogita da não intervenção do Judiciário em qualquer política que
busque garantir o núcleo mínimo de existência do ser humano, porque o conceito de democracia,
em tal omissão, estaria de todo perdido.

A RESERVA DO POSSÍVEL
Se o mínimo existencial é o critério que determina a intervenção do Judiciário em qualquer
área de políticas públicas, fora daí, ainda assim se admite a intervenção, porque, não fosse assim,
a intervenção se daria apenas nos limites da miséria.
Entretanto, para os casos em que o mínimo existencial não é violado, coerente o
estabelecimento de critérios mínimos de intervenção.
O principal critério estabelecido pela doutrina e jurisprudência nacional tem sido a reserva
do possível como limite à intervenção judicial na esfera de determinações de políticas públicas.
A origem de tal limite tem sido identificada no Tribunal Constitucional Alemão, a partir do
julgamento de um caso levado ao conhecimento daquela Corte Constitucional, que concluiu
existirem limitações fáticas para o atendimento de todas as demandas de acesso a um
determinado direito.
O leading case germânico, tratava do caso de um estudante que exigia o acesso ao ensino
superior que lhe havia sido negado pela falta de vagas. Na ocasião, a Alemanha só contava com
universidades públicas, as quais estipulavam limites de aluno por classe, a fim de garantir a
qualidade do ensino. O Tribunal concluiu que somente se poderiam aceitar restrições ao direito ao
ensino superior se observadas certas condicionantes, a saber, haver regulamentação legal prévia,
ser provada a insuficiência material do Estado para atender a toda a demanda e ter-se
42
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comprovado o envidamento de esforços legislativos e governamentais visando ao incremento das
vagas mediante planos de governo e ações administrativas.16
Para Ingo Sarlet, o Tribunal alemão entendeu que “a prestação reclamada deve
corresponder ao que o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade.17
Observa-se, portanto, que a teoria da reserva do possível, na sua origem, não se relaciona
exclusivamente à existência de recursos materiais/financeiros, suficientes para a efetivação dos
direitos sociais, mas sim à razoabilidade da pretensão proposta, frente a sua concretização.
No Brasil, todavia, o conceito é utilizado de maneira bastante distinta. Basicamente, por
aqui, a definição de reserva do possível está ligada à ideia de possibilidade financeira do Estado.
Enquanto na decisão originária alemã a discussão referia-se à
atendimento geral sob o sacrifício de outros serviços públicos,

impossibilidade de

no Brasil, conforme o

entendimento doutrinário, a reserva do possível alargou seu âmbito de influência, arrastando
outros conceitos diversos, na tentativa de blindar o erário da interferência do Poder Judiciário em
relação

à efetivação de direitos prestacionais. A preocupação

inicial, referente à

proporcionalidade e à razoabilidade, deu lugar para a questão da disponibilidade de recursos e aos
custos dos direitos. 18
Entre nós, portanto, passou-se a compreender que um direito individual, ainda que
garantido constitucionalmente, não pode ser garantido pelo Judiciário se violar ou comprometer a
previsão orçamentária estatal e impedir a fruição de outros direitos.
O grande problema dessa compreensão, é que em uma interpretação simplista, pode
significar que o orçamento, estipulado pelo Executivo, bem ou mal, será o balizador de toda e
qualquer intervenção, desde que, evidentemente, fora da definição de mínimo existencial, como já
dito.
Jackob, ao analisar a doutrina e a jurisprudência nacional, aduz ter encontrado três
posições acerca da reserva do possível e a limitação orçamentária. A primeira posição indica que o
orçamento há de ser rigorosamente cumprido, seja qual for o direito discutido. A segunda posição

16
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não aceita tal alegação em hipótese alguma, por seus defensores compreenderem que o
orçamento é questão de somenos importância diante da realização dos direitos humanos, sendo
assim, não pode ser impeditivo a sua concretização. Por fim, uma terceira posição aceita o
argumento com reservas, nos casos em que, por um exercício de ponderação de valores, o direito
pleiteado não deva se sobrepor à necessidade de previsão orçamentária da despesa decorrente da
sua concessão.19
Obviamente não se quer e não se pode reduzir a importância e o significado do orçamento
na administração pública. É sempre preciso lembrar que não há direitos sem custos. É ingênuo
imaginar que todo e qualquer direito individual possa ser garantido à população, via Judiciário, ao
menos no atual estágio em que vivemos, sem que isso comprometa uma eficaz gestão pública.
Também é preciso reconhecer como Skaff, que “é o Poder Legislativo que detém a chave
do cofre público para a realização dos gastos. E é a ele que a sociedade confere poderes para a
realização das escolhas trágicas”.20 Mesmo estando o Poder Legislativo sem a legitimidade
popular que dele se espera, não cabe ao Judiciário simplesmente substituí-lo.
Aliás, em relação ao orçamento, é preciso reconhecer que ele deve ser instrumento, para
que se propicie o alcance dos objetivos da República.
[...] É evidente que a realização dos objetivos públicos desses arranjos estatais demanda recursos
financeiros do Estado, que são escassos por conceito e, por isso mesmo, pressupõem um gasto
planejado, organizado. Não sem razão, portanto, que a questão dos orçamentos públicos é tão cara
ao constituinte de 1988.
Por conta dessa realidade, a essa altura, conclui-se que 'os instrumentos orçamentários dispostos na
Constituição Federal, plano plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e lei
21
orçamentária podem ser considerados as expressões jurídicas de políticas públicas, por excelência

Não se nega, que, a rigor, os Poderes Executivo e Legislativo são mais preparados para as
escolhas trágicas, tipicamente políticas, através do orçamento.22 Afinal, é o executivo quem
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dispõe de contadores, técnicos, analistas, profissionais específicos de cada área a serem
consultados quando da estipulação do orçamento do ente público, equipe com a qual nunca ou
muito raramente o Juiz pode se dar ao luxo de contar.
Não faz de fato sentido, garantir um direito a uma única pessoa, quando para se garantir
esse direito a um indivíduo venha a ser violado o direito de toda uma série de pessoas, vez que a
administração pública, em regra, é voltada ao coletivo.
Nessa condição, a reserva do possível mostra-se como uma garantia não dos cofres públicos,
mas da própria coletividade a uma invasiva atuação do Judiciário, que, as vezes, mesmo com a
melhor das intenções, acaba por violar o direito de vários, para garantir o direito de uma só
pessoa.
Aliás, nesse ponto, vale lembrar que a imensa maioria da população sequer consegue o
acesso ao Judiciário, sequer sabe os caminhos, porque para grande parte da população o caminho
ao Judiciário é algo inatingível, kafkaniano, jamais tentado e que está muito além de sua
percepção diária.
Nesse aspecto, nos parece visível que com uma intervenção despropositada por parte do
Judiciário, a parcela mais prejudicada da população acaba por ser exatamente a de mais baixa
renda, que é a que menor capacidade de organização possuí.
Dito isso, nos parece essencial compreender que a reserva do possível é mesmo um
requisito a ser superado na efetivação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Contudo, não se
pode admitir que tal requisito se imponha tão só como condicionante, abstrata, vaga, sem uma
análise mais profunda ou acrítica.
Ao contrário, compreendemos que para se aceitar esse efetivo requisito, é preciso que o
Poder Executivo comprove a falta de condições para garantir o direito buscado.
É de se dizer, não se pode simplesmente admitir como justificativa a não previsão
orçamentária para que o direito seja afastado. É preciso, ao revés, o Executivo comprovar que não
tem condições entre as políticas fundamentais de garantir o direito sem violar outros direitos de
igual garantia e categoria.

Disponível
http://www.emerj.rj.gov.br/paginas/trabalhos_conclusao/2semestre2011/trabalhos_22011/NataliaBodsteinTrotte.pdf.
em 20 jan. 2015
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em
Acesso

Como Jackob e Ingo Sarlet compreendemos que sempre caberá ao administrador o dever
de provar a impossibilidade, sem argumentos evasivos e maniqueístas.
[...] é certo que as limitações vinculadas à reserva do possível não são, em si mesmas,
necessariamente uma falácia. O que tem sido, de fato, falaciosa é a forma pela qual muitas vezes a
reserva do possível tem sido utilizada entre nós como argumento impeditivo da intervenção judicial
e desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais,
23
especialmente de cunho social

Hoje, por exemplo, estamos assistindo atônitos à descoberta de rombos bilionários em
empresas públicas no país. Como dizer que o Estado não tem condições, dentro da reserva do
possível, de garantir, por exemplo, um tratamento de saúde individual ou o direito à escola,
quanto este mesmo Estado, comprovadamente, conseguiu abrir mão de bilhões que foram pelo
ralo da corrupção.
Mas não é só isso, atualmente, o Executivo, em todas as suas esferas, tem se notabilizado
pelos absurdos gastos em campanhas publicitárias.
Em 2013, segundo publicado pela Folha de São Paulo, o Governo Federal gastou 2,3 bilhões
de reais em campanhas publicitárias, para divulgação de seus atos.24
Como então alegar que este mesmo Estado não consiga garantir direitos previstos na
Constituição a seus cidadãos? Direitos que, por vezes, são básicos, como uma seringa para o
tratamento a diabetes ou ao acesso individual a livros didáticos nas escolas públicas, que tantas
vezes vimos negado. Como se falar em reserva do possível nesse caso?
Pode se defender, é claro, que os gastos com publicidade, por exemplo, têm destinação
distinta no orçamento aos gastos com saúde ou educação.
Entrementes, tal tese não pode ser aceita, vez que é absolutamente inegável que tanto os
gastos com saúde quanto com publicidade têm a mesma origem, o cofre é o mesmo.
Nesse sentido, aduz com perspicácia José Marinho Paulo Júnior:
Inexiste presunção de veracidade da alegação da Fazenda Pública no sentido de não haver recursos
para adimplir sua obrigação, devendo, ao revés, provar o que alega. É insustentável afirmar-se a
carência de recursos e se manterem vultuosos gastos em publicidade ou em obras voluptuárias –

23
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diante de tal contraste, o juízo pode fazer prevalecer a despesa que se mostre juridicamente (e não
politicamente) primordial.
É óbvio que a escolha de como se atingem tais metas cabe ao administrador, e justamente nesse
ponto residiria alguma discricionariedade. No entanto, ao não atendê-las minimamente, seja por não
adotar qualquer politica pública de efetividade dos direitos fundamentais, seja por adotar políticas
claramente deficitárias, privilegiando outras metas que não as constitucionalmente estabelecidas,
25
estará sujeito ao crivo jurisdicional.

Vê-se, pois, que a reserva do possível, embora estabelecida como critério importante, deve
de ser avaliada em conjunto com o contexto nacional em que praticada.
Nesse cenário, nos parece permitido ao Judiciário, inclusive, adentrar no orçamento público
e sequestrar verbas publicitárias ou de outra natureza de menor importância, até o mínimo
possível para se garantir os direitos fundamentais, não se limitando, porém, ao mínimo existencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão a que chegamos é que só se pode falar em reserva do possível quando o poder
político conseguir demonstrar sua impossibilidade de pagamento do custo do direito, sem que tal
viole outros direitos de igual importância, sendo que o ônus de demonstrar a impossibilidade é
sempre do Poder Público.
Agora, como definir o que seria a propalada igual importância? Nos parece simples, direitos
de igual importância são aqueles que visem garantir a dignidade humana, saúde, vida, segurança,
aqueles definidos no núcleo fundamental de uma existência condigna, mas que não se limitam ao
mínimo existencial.
Todavia, quando esses direitos se chocam com outras fruições da administração pública,
como, no exemplo mais visível, a publicidade, não pode o Executivo socorrer-se da reserva do
possível.
Em resumo, não é possível se aceitar o argumento da reserva do possível enquanto o
executivo não comprove sua falta de recursos, incluindo aí, a retirada de recursos de áreas de
menor importância, como a publicidade.
Daí se conclui que a reserva do possível só é efetivamente uma reserva, quando também o
orçamento público coadune-se com os objetivos da República, estabelecidos na Constituição
25

PAULO JÙNIOR, José Marinho O Ministério Público e a Concretização de Direitos Prestacionais. Sindicabilidade de políticas
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Cidadã, cabendo como impeditivo da aplicação de políticas públicas apenas quando o Poder
Executivo consiga comprovar a impossibilidade de garantia do direito individual, dentro de seus
custos, sem que isso afete direitos de maior ou igual importância à coletividade.
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ASPECTOS GERAIS DA TEORIA DOS JOGOS APLICADA AO PROCESSO PENAL: AS
CONDICIONANTES ATUANTES SOBRE O JULGADOR1

Alexandre Murilo Schramm
Janiara Maldaner Corbetta2

RESUMO
O processo penal, na prática diuturna do foro, no mundo real e palpável das cortes
judiciárias, em que a teoria é constantemente desafiada pela praxe, e não raro cede, pode muitas
vezes assumir a feição de um jogo, com regras próprias, mas também com lugares, jogadores,
julgador, estratégias, táticas, subjogos e fair play. Há ainda condicionantes internas e/ou externas
que podem eficazmente atuar, até mesmo sobre a formação da convicção do julgador,
determinando um resultado diverso daquele que o cotejo “escolástico” da dogmática aplicável
seguramente sugeriria. O presente artigo pretende examinar tais questões.

PALAVRAS-CHAVE: Processo Penal; teoria dos jogos; julgador; condicionantes atuantes.
INTRODUÇÃO
O processo penal, enquanto relação jurídica de direito público interno desfechada pelo
órgão de persecução em desfavor do acusado e perante o Estado-juiz tenciona, em apertada
síntese, mediante atividade substitutiva e sob os crivos da presunção de inocência, do
contraditório e da ampla defesa, examinar a existência de um fato típico e antijurídico (crime, tal
como tipicamente definido na legislação de regência) e aplicar a reprimenda imponível à espécie,
na hipótese de condenação.
O pleno domínio do procedimento aplicável, enquanto sucessão de atos, perpassa
inicialmente pelo vigoroso conhecimento das normas processuais vigentes, a fim de que se
1
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obtenha bom êxito no objetivo pretendido pelo ator processual respectivo (parte).
Todavia, apenas o ortodoxo conhecimento das normas jurídicas aplicáveis (princípios e
regras) pode não ser suficiente para o desfecho positivo pretendido pelo ator processual em
questão.
A indumentária própria e a estética peculiar às togas fazem dos foros e dos tribunais, em
especial do tribunal do júri, um “palco” propenso a todo tipo de discussões, umas memoráveis,
outras no mínimo “desajeitadas”, mas todas dignas de atenção.
Sobre o tema apanha-se de Alexandre Morais da Rosa o seguinte excerto:
Para ser um bom jogador não basta somente conhecer as regras processuais. É preciso ter
habilidade, inteligência, ritmo, harmonia, capacidade de improviso e fair play. Ao assumir a função
de jogador, no jogo processual penal, acontece a criação de um ambiente apartado das preferências
pessoais. Utilizam-se máscaras e lugares diferenciados, para os quais a estética, a performance,
roubam a cena. O espetáculo do jogo processual lança luzes narcísicas, promove o aparecimento de
traços não existentes e/ou obliterados na vida privada. Pulsa. Agita. Explode. É o rito coletivo pelo
qual a punição se legitima O Tribunal é o lugar sagrado onde as condutas tidas como criminosas
entram em campo. O mistério do jogo, seu caráter aleatório, as possibilidades de surpresa e
3
mudança fascinam. A estética é diversa, as togas, as indumentárias criam a realidade.

Outras condicionantes internas e/ou externas podem eficazmente atuar, até mesmo sobre
a formação da convicção do julgador, determinando, assim, um resultado diverso daquele que o
cotejo “escolástico” da dogmática aplicável seguramente sugeriria.
É que o processo penal, na prática diuturna do foro, no mundo real e palpável das cortes
judiciárias, em que a teoria é constantemente desafiada pela praxe, e não raro cede, pode muitas
vezes assumir a feição de um jogo, com regras próprias, como visto, mas também com lugares,
jogadores, julgador, estratégias, táticas, subjogos e, nem sempre, fair play.
O Professor Alexandre Morais da Rosa registra o seguinte, bem a propósito da temática:
Daí a pretensão de integrar o jogo no campo do processo penal. Robles, por sua vez, sustenta que o
direito é comparável aos jogos, já que em ambos aparecem comportamentos de cooperação,
competência, luta e conflito, em que o resultado não depende somente da sorte, mas da
4
performance dos jogadores em face do Estado-Juiz .

Ainda sobre a representação do processo como um jogo extrai-se do clássico texto de Piero
Calamandrei a seguinte imagem:
3
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O debate judicial é uma espécie de representação alusiva e simbólica de um certamen primitivo, no
qual o juiz não era nada mais que um árbitro de campo: a alternada sucessão dos atos processuais
dos litigantes é a transformação mímica daquilo que era inicialmente uma colisão de exércitos. Até a
5
terminologia do processo é ainda emprestada, como também é aquela da esgrima e da ginástica.

Assim, podendo o processo penal ser concebido como um jogo (objeto), ao propósito do
presente artigo tenciona-se delinear-lhe os conceitos, categorias, termos e componentes
fundamentais, emergindo a relevância do trabalho da necessidade de percepção dos atores
processuais quanto a esta importante faceta apresentada para o bom êxito de suas demandas.
Ao final, pretende-se consignar algumas condicionantes que podem eficazmente atuar
sobre a formação da convicção do julgador, enquanto ator fundamental no jogo processual,
determinando, assim, um resultado diverso daquele que o cotejo “escolástico” da dogmática
aplicável seguramente sugeriria.
A investigação dar-se-á através do método indutivo de pesquisa, que segundo César Luiz
Pasold significa “pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter
uma percepção ou conclusão geral”6, utilizando-se de documentação indireta.

O PROCESSO PENAL COMO JOGO: DEFINIÇÕES, PLANOS E COMPONENTES
O processo penal como jogo assim pode ser “conceituado”, conforme Alexandre Morais da
Rosa:
Dito de outra forma, o processo penal é um jogo mediado pelo Estado-juiz em que a fortaleza da
inocência, ponto de partida do jogo, é atacada pelo jogador acusador e defendida pelo jogador
defensor, sendo que no decorrer as posturas (ativa e passiva) se alternam reciprocamente, devido ao
caráter dinâmico do processo, a cada rodada probatória (subjogos) e em face de variáveis
cambiantes. O jogador acusador pretende romper a fortaleza da inocência, enquanto a defesa
sustenta as muralhas. Rompido ou antevisto o rompimento, por que não negociar? Constitui-se num
jogo de táticas processuais no decorrer do jogo processual guiado por estratégia dos efeitos
7
pretendidos (pena).

Nessa concepção de jogo, o processo se estrutura em 3 planos paralelos, quais sejam: o
conhecimento das normas processuais (princípios e regras), lançados processualmente por seus
jogadores e julgador; teoria da informação probatória e seus fatores de convencimento, ou seja,
seus condicionantes externos e internos; e singularidade do processo (partes componentes do

5

CALAMANDREI, Piero. O processo como jogo. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, Gênesis, v. 23, jan./mar. 2002, p. 193.
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jogo): o julgador e jogadores, as táticas e estratégias.8
Os planos acima descritos são também, em rigor, etapas ou partes do processo sob a
concepção de jogo, etapas com as quais invariavelmente o jogador operador do direito vai-se
deparar no curso de uma ação penal plena.
Por ocasião deste tópico o artigo vai ocupar-se somente do primeiro e do terceiro planos
(conhecimento pleno das normas processuais aplicáveis e lugares – partes componentes – do
jogo).
Relativamente ao segundo plano, qual seja, instrução e condicionantes atuantes sobre a
formação do convencimento do julgador tratará o tópíco seguinte, ao que se seguirá o fecho do
texto.
Pois bem, o conhecimento ortodoxo da moldura normativa de regras e princípios
substanciais e processuais se reveste de caráter essencial para a atuação no processo penal, vale
dizer, para atuar é preciso conhecer a lei, o que de resto não é nenhuma novidade.
Mas apenas saber escolástico da legislação de regência pode não ser suficiente para o
desfecho positivo pretendido.
Novamente se socorre de Piero Calamandrei, em texto clássico:
A razão pela qual sair da Universidade com licenciatura em processo civil, conseguida com conceito
máximo e nota de louvor, não basta para tornar os advogados sagazes e eloquentes é muito similar,
psicologicamente, àquela razão de comum experiência pela qual ninguém se torna hábil enxadrista
unicamente por ter decorado um manual com as regras do jogo de xadrez. É verdade que, sem
conhecê-las, não se pode jogar, assim como sem conhecer com perfeição o código de processo civil
não se pode dar início a um processo (a menos que se siga o método de certos advogados que
conheço, que continuam a ofender-se com o desonrado código de processo civil em vigor, porque
teimam em querer servir-se dele sem nunca o terem lido). Porém, mesmo conhecendo as regras em
teoria, aquilo que mais conta para entender o jogo e vê-lo funcionando na prática, é experimentar
como são entendidas e como são respeitadas na prática pelos homens que dveriam observà-las,
contra quais resistências arriscam encontrar-se, com quais reações e com quais tentativas de evasão
9
tem de contar.

E mais adiante prossegue lecionando que:
Para obter justiça não basta ter razão. Também o antigo provérbio vêneto, dentre os ingredientes
que concorrem para vencer as lides, coloca em primeiro lugar o 'er razão, porém acresce

8

ROSA, Alexandre Morais. Guia compacto do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2014, p. 21.

9

CALAMANDREI, Piero. O processo como jogo. Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, Gênesis, v. 23, jan./mar. 2002, pp.
191-192.

53
Produção Científica CEJURPS – 2015

imediatamente depois que outrossim ocorra saber expor; encontrar quem a entenda, queira dar e,
10
ao afinal, um devedor que possa pagar.

No mesmo tom, arremata o renomado processualista:
Por isto, a advocacia é uma arte na qual o conhecimento escolástico das leis serve para muito pouco,
se não é acompanhado de intuição psicológica, que serve para conhecer os homens e os múltiplos
expedientes e manobras com os quais estes buscam torcer as leis aos seus próprios escopos
11
práticos.

Assim, do exame acurado da primeira parte ou primeiro plano de concepçao do processo
como jogo emerge que é de mister o conhecimento do normativo aplicável, mas apenas o domínio
da dogmática não garante bom êxito ao jogador, que deverá operar com habilidade, inteligência,
ritmo, improviso e harmonia, outrossim.12
No respeitante ao terceiro plano do processo como jogo, cogita-se das partes componentes
ou lugares do jogo.
A propósito, transcreve-se a lição ministrada pelo Professsor Alexandre Morais da Rosa,
assim vazada:
Para se entender a proposta, é preciso estabelecer os lugares do jogo: a) julgador (juiz,
desembargadores, ministros); b) jogadores (acusação, assistente de acusação, defensor e acusado);
c) estratégia de cada jogador (uso do resultado); d) tática das jogadas (movimentos de cada subjogo)
13
e e) playoffs (ganhos ou retornos) de cada jogador com estratégia e tática.

Elencados os lugares ou componentes do processo como jogo, passa-se ao rápido exame de
alguns conceitos básicos indispensáveis para sua formatação.
O jogo processual, acima conceituado, é atividade em contraditório de interação entre
jogadores e julgador, regulada por lei, na busca do melhor resultado a ser decidido pelo juiz.14
A concepção de melhor resultado ou vitória é relativa e às vezes consiste na improcedência
da denúncia, às vezes na proclamação de extinção da punibilidade por prescrição ou mesmo na
aplicação de delação premiada ou benefícios penais, tudo a depender da estratégia eleita.
Por subjogo se entende um aspecto, parte, parcela do jogo, ato procedimental ou
10
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incidente, como prisão, liberdade, provas, comunicação de atos processuais, decisão, recurso
etc.15
Jogos repetitivos ocorrem quando julgador e/ou jogadores são habituais de uma mesma
Comarca ou Unidade Judiciária, ocasião em que a boa convivência dos atores tende a induzir a
maior cooperação entre eles.16
Jogadores são os atores ou operadores jurídicos na relação processual, tais como o
promotor de justiça, o assistente de acusação e os defensores. Agentes racionais que buscam a
consecução de suas estratégias. Não se confundem com o julgador.
Julgador é o magistrado, o juiz de direito, que preside a relação processual na condição de
Estado-juiz. Sua função é dupla: garante o cumprimento das normas do jogo (princípios e regras
processuais de regência), operacionalizando o fair play (jogo democrático) e, ao final, decide o
desfecho da partida, ao prestar sua jurisdição, compondo o litígio e pacificando a sociedade. É o
protagonista maior do jogo e destinatário da estratégia, das táticas e do probatório dos jogadores.
É um dos lugares do jogo, portanto componente do terceiro plano do processo como jogo (supra)
e sofre forte influência dos elementos integrantes do segundo plano (teoria da informação
probatória e seus fatores de convencimento, ou seja, seus condicionantes externos e internos), o
que será objeto do próximo capítulo, como ser humano que é.17
Estratégia é o objetivo pretendido pelo jogador, o programa do jogo processual, de caráter
dinâmico, focado no resultado. Em apertada síntese, o objetivo é sempre a vitória. A concepção de
melhor resultado ou vitória é relativa e às vezes consiste na improcedência da denúncia, às vezes
na proclamação de extinção da punibilidade por prescrição ou mesmo na aplicação de delação
premiada ou benefícios penais, tudo a depender da estratégia eleita.18
Tática é o conjunto de ações (ativas ou passivas) no decorrer do processo, vinculada à
estratégia. É a jogada.19
15
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Teoria da informação e regime probatório consiste na produção das provas, dados
cognitivos essenciais para a formatação do convencimento do julgador, para a consecução da
estratégia e para o desfecho positivo do jogo. Trata-se de elemento do segundo plano (supra) que
atua fortemente sobre o sistema de percepção (racional) do juiz (julgador). A temática, como dito,
será mais bem desenvolvida no próximo capítulo.20
Apresentados os conceitos básicos da teoria dos jogos aplicada ao processo penal, trazidos
os planos ou partes do jogo, bem como examinados seus componentes, exsurgiu a seguinte
problemática: o julgador, um dos lugares do jogo, portanto componente do terceiro plano do
processo como jogo (supra), sofre forte influência dos elementos integrantes do segundo plano
(teoria da informação probatória e seus fatores de convencimento), bem como de outras
condicionantes internas e externas, o que será objeto do próximo capítulo.

O JULGADOR E AS CONDICIONANTES INTERNAS E EXTERNAS ATUANTES SOBRE A
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO
Como dito, o julgador, um dos lugares do jogo, portanto componente do terceiro plano do
processo como jogo (supra), sofre forte influência dos elementos integrantes do segundo plano
(teoria da informação probatória e seus fatores de convencimento, bem como de outras
condicionantes externas e internas).
Sobre a temática, colhe-se de Alexandre Morais da Rosa:
O julgador é uma pessoa física, com endereço, CPF, família e problemas. Um sujeito que passou num
concurso e possui um lugar de exceção na estrutura do Estado. Então, as informações sobre ele
devem ser buscadas, portanto, é preciso saber quem ele é singularmente, ou seja, suas preferências
ideológicas, sociais, criminológicas, religiosas, processuais etc., bem assim o grau de autonomia e
reputação, dentre outras. Há fatos relevantes sobre os jogadores e sobre o julgador acessíveis e que
simplesmente não são verificados. As informações são negligenciadas por uma mistura de arrogância
e ingenuidade, a qual, não raro, redunda em cara de espanto. Para que se possa ter êxito no jogo
processual a maior amplitude do diagnóstico e das táticas a serem utilizadas melhoram a
possibilidade de desempenho. No jogo processual penal quanto mais informações sobre quem é ou
quem pode ser o julgador melhor. A estratégia e as táticas devem ser diferentes conforme o
julgador. Por isso a importância de se obter as maiores informações possíveis sobre as preferências
teóricas, sociais, ideológicas, enfim, todos os dados que possam auxiliar nas estratégias processuais.
21
Esse quadro de informações sobre o julgador é fundamental para se eleger a melhor tática.

Dito isso, torna-se possível asseverar, à luz do debate travado, que tais condicionantes são
20
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de ordem interna (ou psíquica) ou ainda de ordem externa.
As de ordem interna são como respostas automáticas, involuntárias, a provocações ou
estímulos.
Formam um convecimento impulsivo, instintivo, muitas vezes lastrado em concepções
prévias ou preconceitos, na percepção de estruturas básicas formais de tempo, espaço, cores,
odores etc.
Trata-se da cognição fácil, ou rápida, própria do sistema 1 (S1) do pensamento humano.
Diferentemente do sitema 2 (S2), que opera devagar e racionalmente, de ordem lógica e
cultural que é.
Sobre o tema extrai-se do Nobel de Economia Daniel Kahneman:
Por várias décadas, os psicólogos tem-se mostrado profundamente interessados nos dois modos de
pensamento evocados pela foto da mulher com raíva e pelo problema de multiplicação, e sugeriram
muitas classificações para eles. Adotei os termos propostos originalmente pelos psicólogos Keith
Stanovich e Richard West, e vou fazer referência aos dois sistemas na mente, o sistema 1 e o sistema
2: o sistema 1 opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma
percepção de controle voluntário. O sistema 2 aloca atenção às atividades mentais laboriosas que o
requisitam, incluindo cálculos complexos. As operações do sistema 2 são muitas vezes associadas
22
com a experiência subjetiva de atividade 2, escolha e concentração.

A par da existência desses dois sistemas, o mais ortodoxo seria que todas as decisões
judiciais fossem produtos de laboriosa atividade racional e intelectual, operada pelo sistema 2.
Todavia, nem sempre isso ocorre e é lícito proclamar que “a maioria das decisões judiciais
são tomadas pelo sistema 1 que possui a resposta na ponta da língua”.23
Ciente dessa condicionante interna ou psíquica que muitas vezes toma de assalto a
cognição do julgador, deve o bom jogador processual conhecer-lhe as carcterísticas e concepções
prévias, bem como seu “modo de funcionamento”, a fim de antecipar e conduzir (manipular) as
respostas rápidas do magistrado, assim como cabe a este, o juiz, resistir bravamente a tais
impulsos instintivos, prestando obséquio ao sistema 2 e permitindo que a produção racional da
prova e a reflexão concentrada acerca do acervo probatório amealhado forme adequadamente
seu convencimento, como deve ser.
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O desenrolar de uma instrução faz com que o sujeito procure dar sentido ao que se passa e, pelo
fato se trabalhar com crimes anteriores, não raro se faz associação. Não significa que quando se
perceba um erro o sistema 2 passe a conduzir a questão e tenha a palavra final. Entretanto, quando
24
o sistema 2 participa há maior investimento cognitivo e maior reflexão.

Destarte, se é certo que o funcionamento do sistema 1 atua como condicionante interna ou
psíquica sobre o convencimento julgador, também é escorreito afirmar que a teoria da informação
probatória (segundo plano ou parte do processo como jogo) também pode e deve racionalmente
influenciar o juiz, como condicionante externa, sob o funcionamento do sistema 2.
Há ainda outras condicionantes externas que atuam sobre a formação da convicção do
julgador, como se verá.
A leitura da obra “Cómo deciden los jueces”, de Richard A. Posner, esbalece que os
julgadores decidem também informados por diversas condicionantes externas, de ordem jurídica,
sociológica, filosófica, religiosa, cultural, de carreira e pessoais.
Sobre o tema preconiza o escritor:
Juzgar es una actividad política. También es personal en el sentido de que los atributos personales de
los jueces – incluyendo las características biográficas, tales como raza y el sexo; los rasgos
personales, tales como el autoritarismo; y las experiencias profesionales y de la vida en general, tales
como haber sido fiscal o haber crecido en épocas convulsas – influyen la actividad de juzgar. Las
características personales hacen esto de forma directa e indirecta , contribuyendo a la formación de
25
la ideologia del juez y, por tanto, a las inclinaciones políticas que afectan las decisiones judiciales.

Ciente da ocorrência de condicionantes externas dessa natureza, atuantes sobre a
formatação do convencimento do julgador, deve o jogador processual socorrer-se dos informes
necessários, a fim de antecipar a inclinações do juiz e levar a bom termo o julgamento da causa,
como cabe ao magistrado, outrossim conhecedor de tais circunstências, resistir a tais impulsos e
julgar conforme a prova, aplicada à lei.
Em arremate, transcreve-se novamente de Alexandre Morais da Rosa:
O julgador é uma pessoa física, com endereço, CPF, família e problemas. Um sujeito que passou num
concurso e possui um lugar de exceção na estrutura do Estado. Então, as informações sobre ele
devem ser buscadas, portanto, é preciso saber quem ele é singularmente, ou seja, suas preferências
ideológicas, sociais, criminológicas, religiosas, processuais etc., bem assim o grau de autonomia e
reputação, dentre outras. Há fatos relevantes sobre os jogadores e sobre o julgador acessíveis e que
simplesmente não são verificados. As informações são negligenciadas por uma mistura de arrogância
e ingenuidade, a qual, não raro, redunda em cara de espanto. Para que se possa ter êxito no jogo
processual a maior amplitude do diagnóstico e das táticas a serem utilizadas melhoram a
24
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possibilidade de desempenho. No jogo processual penal quanto mais informações sobre quem é ou
quem pode ser o julgador melhor. A estratégia e as táticas devem ser diferentes conforme o
julgador. Por isso a importância de se obter as maiores informações possíveis sobre as preferências
teóricas, sociais, ideológicas, enfim, todos os dados que possam auxiliar nas estratégias processuais.
26
Esse quadro de informações sobre o julgador é fundamental para se eleger a melhor tática.

Dito isso, passa-se às considerações finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhadas tais premissas e aplicados os fatos a elas, espera-se ter, com o presente artigo
científico, logrado êxito em apresentar conceitos básicos da teoria dos jogos aplicada ao processo
penal, trazidos os planos ou partes do jogo, bem como examinados seus componentes,
concluindo-se afinal que o julgador, um dos lugares do jogo, portanto componente do terceiro
plano do processo como jogo, sofre forte influência dos elementos integrantes do segundo plano
(teoria da informação probatória e seus fatores de convencimento), bem como de outras
condicionantes internas e externas, tal como declinado.
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PROCESSO ELEITORAL E LEGITIMAÇÃO PELO PROCEDIMENTO1

Alisson de Bom de Souza2
Rafael do Nascimento3

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo estudar a legitimação do processo eleitoral
democrático, por meio de procedimentos juridicamente organizados. Nesse aspecto, em um
primeiro momento, há a preocupação em descrever o pensamento estabelecido na teoria da
legitimação pelo procedimento e contextualizá-lo no processo eleitoral. Posteriormente, algumas
considerações são apresentadas acerca do ponto de interseção entre a democracia moderna e as
eleições. Quanto à metodologia, utiliza-se a base indutiva, além das Técnicas do Referente, da
Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais; Meio ambiente; Mínimo existencial ambiental;
Proibição do retrocesso ambiental.

INTRODUÇÃO
O presente artigo se refere à legitimação do processo eleitoral democrático, por meio de
procedimentos juridicamente organizados.
Para desenvolvimento do estudo, tomou-se por base a obra Legitimação pelo
procedimento de autoria do doutrinador alemão Niklas Luhmann, que se notabilizou pela
apresentação da teoria dos sistemas sociais.
Tem-se como objetivo de pesquisa, basicamente, responder à seguinte questão: como o
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procedimento eleitoral juridicamente organizado pode contribuir para a estabilidade e legitimação
do sistema político, de modo a aperfeiçoar a democracia?
Para tanto, primeiro apresentar-se-á o pensamento estabelecido pela teoria da legitimação
pelo procedimento, a qual retrata, em síntese, um mecanismo funcional do direito, que busca a
aceitação das decisões pelos destinatários, estabilizando os sistemas sociais, não obstante a
opinião vencida.
Posteriormente, analisar-se-á essa matriz teórica no contexto da legitimidade do processo
eleitoral, traduzida por uma oportunidade de expressão de insatisfação do povo, sem risco para a
estrutura dos sistemas sociais.
De fato, o eleitor exerce um papel fundamental na caracterização de eleições políticas
livres, pois sua decisão reduz a complexidade política, indicando rumos a serem alcançados pelos
eleitos.
A segunda parte do trabalho, por sua vez, será dedicada à verificação do ponto de
interseção entre a democracia moderna e as eleições, que se manifesta através do fato de que a
construção do regime democrático passa necessariamente, pelo campo da representação e das
eleições.
Da mesma forma, será objeto de análise a crise que se instaurou no atual cenário políticoeleitoral brasileiro, identificando os motivos que trouxeram nosso processo eleitoral a esse ponto,
bem como as consequências nefastas caracterizadas pela apatia e pelo déficit de participação
política da sociedade.
Quanto à Metodologia, o relato dos resultados será composto na base indutiva. Nas
diversas fases da Pesquisa, serão utilizadas as Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito
Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.

A LEGITIMAÇÃO PELO PROCEDIMENTO
Os procedimentos juridicamente organizados são aplicados nas mais diversas funções dos
poderes constituídos, pois “[...] os Poderes estatais, embora tenham suas funções normais
(funções típicas), desempenham também funções que materialmente deveriam pertencer a Poder
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diverso (funções atípicas), sempre, é óbvio, que a Constituição o autorize”4. Os processos ou
procedimentos organizados são, por assim dizer, estruturas jurídicas necessárias à estabilidade do
sistema social.
A obra Legitimação pelo procedimento faz parte da vastíssima produção teórica de Niklas
Luhmann (1927-1998), professor da Universidade de Bielefed, Alemanha, que se notabilizou pela
teoria dos sistemas sociais.
Dentro da complexa teoria dos sistemas sociais de Luhmann, o direito é encarado como
uma estrutura que define os limites e as interações da sociedade, garantindo expectativas de
comportamento e estabilizando a ordem social5. O papel dos sistemas, amparados por suas
estruturas, é reduzir a complexidade do mundo circundante, para permitir o funcionamento das
engrenagens sociais:
Esta função de redução da complexidade é essencialmente desempenhada pela criação de
estruturas, isto é, pela generalização das expectativas de comportamento que, depois, durante
largos períodos de tempo, são válidas transitória e objetivamente para diversas situações e são
6
válidas socialmente para uma maioria.

O procedimento como um mecanismo funcional do direito busca a aceitação das decisões
pelos destinatários. A capacidade da estrutura jurídica de garantir a aceitação de suas decisões,
mesmo que não declaradas concretamente, permite um ambiente social minimamente estável,
tornando-a legítima. Para Luhmann, “[...] pode definir-se a legitimidade como uma disposição
generalizada para aceitar decisões de conteúdo ainda não definido, dentro de certos limites de
tolerância”7. Explica, ainda, o referido autor:
[...] o procedimento tem de ser diferenciado por meio de normas jurídicas específicas da organização
e por meio duma separação de papeis socialmente institucionalizada, como um sistema especial de
ação; tem de adquirir uma certa autonomia graças à ligação com as normas jurídicas para se poder
individualizar, por meio duma história própria; tem de ser suficientemente complexo para poder
submeter ao debate os seus conflitos e poder deixar na incerteza, durante algum tempo, as solução
desses conflitos. Só assim, pode mobilizar motivos junto dos interessados para colaborarem em
papeis caracterizados pela tendência para fixação e delimitação. Assim se eleva os interessados a
abandonarem as alternativas, conscientes ou inconscientes, e comportamento, a executar isso que
acontece como redução da complexidade e finalmente aceitar a decisão, em situações posteriores
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de vida, sob a ativação de mecanismos psíquicos de adaptação, contra a escolha dos quais a
8
sociedade pode permanecer consideravelmente indiferente.

Nesse sentido, o questionamento essencial é como se pode qualificar de legítima a
estrutura social do direito. Essa legitimidade da estrutura jurídica advém não da decisão em si,
mas dos procedimentos juridicamente organizados, que devem ter a capacidade de gerar nos seus
destinatários o sentimento de aceitação da decisão, ainda que lhe seja desfavorável.
O quão legítimo é o direito depende, na visão de Luhmann, da formatação adequada de
processos sociais organizados em procedimentos capazes de levar os destinatários da decisão final
à sua assunção, por acreditarem que essa ilusão funcionalmente necessária, a legitimidade,
suprime a possibilidade real de decepção rebelde quanto ao conteúdo da decisão. Luhmann
afirma que:
A legitimação pelo procedimento não é como que a justificação pelo direito processual, ainda que os
processos legais pressuponham um regulamento jurídico; trata-se, antes, da transformação
estrutural da expectativa, através do processo efetivo de comunicação, que decorre em
conformidade com os regulamentos jurídicos; trata-se, portanto, do acontecimento real e não duma
9
relação mental normativa.

Na obra Legitimação pelo procedimento analisam-se três procedimentos jurídicos: o
judiciário, o legislativo e o administrativo. Em todos eles a concepção de Luhmann é explicada na
vertente de como esses diferentes caminhos processuais servem à função legitimadora do direito.
Para ele:
Os procedimentos judiciais controlam as decisões da burocracia no caso particular ou podem
conceber-se mesmo como formalidades burocráticas sob o domínio do direito. Os procedimentos
parlamentares programam a burocracia e autorizam o seu equipamento financeiro. A eleição dos
representantes do povo submete a burocracia a um controle superior de maior ou menor alcance.
Em todos estes procedimentos consolida-se a ideia duma verdade e duma justiça independentes dos
detentores do poder e que se lhes opõem. Sob estas circunstâncias e nesta perspectiva polêmica
contra o poder, não era possível ver na legitimação do poder o sentido do procedimento
10
juridicamente organizado.

Marinoni afirma que “[...] a legitimação através do procedimento supõe que a observância
dos parâmetros fixados pelo legislador para o desenvolvimento do procedimento que leva à
edição da decisão é a melhor maneira para se dar legitimidade ao exercício do poder”11. Ainda
conforme o referido autor:
8

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 101.

9

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 35.

10

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 22-23.

11

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 431.
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Para Luhmann, a função da decisão é absorver a insegurança e o objetivo do procedimento é
proporcionar aceitabilidade às decisões, evitando resistências que ocasionariam desestabilização ao
sistema. Para gerar aceitação, a decisão deve resultar de um procedimento neutro ou alheio a
influxos do “meio ambiente”, realizado com base em normas previamente conhecidas, que
12
circunscrevem as atuações dos atores processuais.

Assim, “[...] o procedimento, na teoria de Luhmann, não tem a finalidade ou a pretensão de
alcançar decisões justas, devendo apenas propiciar uma decisão aceitável”13. Afirma, ainda, que
“[...] a legitimação é a institucionalização do reconhecimento de decisões como obrigatórias”14.
O processo eleitoral, nessa concepção, deve ser formulado no sentido de conferir
legitimidade ao sistema político, no escopo de manter a estabilidade social em um ambiente de
alta complexidade.

LEGITIMIDADE E PROCESSO ELEITORAL
Quando trata da eleição política, Luhman critica as teorias relacionadas a valores e indica
que a teoria sociológica dos sistemas apresenta novos recursos para se entender o fenômeno
eleitoral. Para ele, fundamentalmente, as eleições servem para designar aqueles que irão exercer
funções político-administrativas15.
Para Luhmann, “[...] uma teoria sociológica da legitimação através da eleição política
considerará que são mais decisivas as estruturas do sistema do que a anterior investigação
eleitoral e atribuirá legitimidade ao sistema social e não ao uso de experiências”16. Para ele os
processos de eleição “[...] têm de ser especificáveis como funcionais e separáveis das outras
relações de papéis; têm de poder produzir incerteza e alternativas, de acordo com a complexidade
necessária; e têm de conter uma norma reguladora de apoio e controle, que permita que estes
problemas sejam decididos”17.
O processo eleitoral permite a diferenciação do sistema político, gerando sua autonomia
diante dos demais sistemas e contribuindo para a legitimação do sistema social. O papel do eleitor
autoriza a absorção das frustrações e dos protestos dos indivíduos para garantir a estabilidade
social, haja vista que “[...] a eleição política oferece uma oportunidade de expressão da
12

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. p. 434-35.

13

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. p. 437.

14

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 104.

15

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 131-132.

16

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 139.

17

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 133.
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insatisfação sem risco para a estrutura, portanto, uma oportunidade duma atuação expressiva,
que funciona como descongestionante”18.
Interessa notar que o processo eleitoral não serve à concretização de interesses e
necessidades, tampouco para decidir conflitos concretos, pois estes são resolvidos, ou
postergados, pelo exercício das competências conquistadas pelo voto. Por meio da eleição política
ocorre sua separação da imposição direta de interesses, pois “[...] em primeiro lugar, na eleição
são distribuídos apenas lugares e competências e não, simultaneamente, a satisfação de
necessidades”19. Trata-se, bem verdade, do apoio da sociedade a ideias gerais, como afirma
Luhmann:
A eleição política não se presta para a expressão de interesses concretos, como tão pouco para a
decisão de conflitos concretos. O ato de comunicação nela admitido restringe-se à entrega de votos
para um candidato ou uma lista, portanto à cooperação dum preenchimento de papéis e à expressão
20
do apoio político numa forma altamente generalizada.

Por isso que os conflitos sociais, muitas vezes, não são decididos pelo próprio povo,
diretamente, mas pelo representante popular legitimado pelo sufrágio, como deixa claro
Luhmann:
O processo de eleição política dificilmente se presta a deixar decidir os conflitos sociais básicos
através do “próprio povo”. Mas presta-se a trazer estes conflitos para dentro do sistema político, em
vez de os levar para fora. Tem de ser compreendido como o primeiro grau dum processo escalonado
21
de absorção dos conflitos.

As eleições devem ser organizadas no sentido de que os participantes tenham liberdade e
que, ao final, aceitem o seu resultado, sendo este obrigatório. Para além disso, o processo
eleitoral, mesmo sendo incapaz de gerar uma satisfação contínua, permite ao sistema político se
renovar e garantir sua legitimidade:

Que as suas decisões encontrem continuamente adesão, dificilmente pode ser assegurado através
da organização de eleições, mas um sistema político criado por meio de eleições pode conseguir
22
tantas alternativas que se pode autolegitimar num processo seletivo de decisão.

18

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 141.
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LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 137.
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LEGITIMAÇÃO PELAS ELEIÇÕES
O eleitor exerce um papel fundamental na caracterização de eleições políticas livres, pois
sua decisão reduz a complexidade política, indicando rumos a serem alcançados pelos eleitos.
Os diferentes papéis exercidos pelo indivíduo se descolam do papel de eleitor, fazendo com
que as infinitas possibilidade políticas sejam reduzidas às possibilidades de decisão existentes,
como bem afirma Luhmann:
Se ele elege como católico ou como mineiro, ou se exprime a sua crítica sobre determinadas
decisões, sobre o grupo que está no poder, ou se ele reage mais a uma situação ridícula de política
externa ou a fracassos da política econômica, se ele, nas suas próprias preferências políticas,
prossegue uma tradição de família ou agem em oposição a ela, se é influenciado pela propaganda
eleitoral correspondente, ou leva a cabo o “ponto de vista” adquirido na conversa informal, é-lhe
facultativo. Há mais causas do que possibilidade de decisão, de modo que se torna inevitável um
processo de filtragem. Nisso reside a participação do eleitor na redução da complexidade política. (p.
140)

Para Luhmann, nas sociedades primitivas os papéis políticos estavam ligados aos outros
papéis já exercidos pelo indivíduo, o que, para ele, pode ser chamado de alistamento atributivo.
Afirma que:
[...] se assegura automaticamente que os mais velhos, os atuais chefes duma determinada linha
principal, os primogênitos duma determinada família, os proprietários rurais e urbanos, os
presidentes de associações de artistas, ou quaisquer outros, representem um grau muito pequeno
de diferenciação do sistema político. A sua estabilidade é alcançada por meio da integração na
23
sociedade, designadamente por meio do apoio e ligação a outros papéis sociais dos decisores.

O aumento expressivo da complexidade acarreta na transição de um alistamento atributivo
para um alistamento orientado para a aptidão ou capacidade. Os papéis políticos tornam-se
flexíveis em relação aos outros papéis exercidos pelo indivíduo.
Numa sociedade que evolui, neste sentido, para uma maior complexidade, processos
dinâmicos de alistamento substituem as antigas ligações estáticas de papéis:

Geralmente, criam-se papéis especiais como o do eleitor, do candidato, do presidente eleitoral e das
suas forças auxiliares, que são limitados nas suas possibilidades de comportamento por meio de
24
regulamentos jurídicos e, depois, postos concretamente em ação caso a caso, por ocupação.

Luhmann aponta que a criação de papéis específicos nos processos jurídicos de eleições
livres são possíveis em decorrência da universalização do direito ao voto; da igualdade do voto; e
23

LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. p. 132.
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mediante o segredo da votação:
A distribuição de papéis e a diferenciação do processo legal de eleição e, conjuntamente do sistema
político numa limitação importante do sistema, são garantidas principalmente por meio de três
princípios, segundo os quais se organizam hoje as eleições políticas livres, designadamente (1)
mediante a universalidade do acesso ao papel de eleitor para toda a população (excetuando as
restrições de base funcional para menores, incapacitados, criminosos), (2) através da igualdade de
25
peso dos votos e (3) mediante o segredo da votação.

Ademais, a periodicidade das eleições é relevante para o sistema político, pois permite à
minoria tornar-se maioria futuramente:
Daí que a segunda função essencial do processo eleitoral seja formar alternativas e mantê-las em
aberto. [...] faz parte deste padrão que cada vitória eleitoral só tem importância provisória, pois as
eleições repetem-se periodicamente, de forma que os que foram derrotados não enterram as suas
26
esperanças, antes têm de as adiar. (p. 135)

Cria-se, nesse sentido, com a distribuição de papéis específicos no processo eleitoral
periódico, uma história própria, permitindo ao eleitor rejeitar ou confirmar as decisões anteriores:
[...] a eleição, repetida periodicamente, converte-se num processo em que o sistema político se pode
orientar pela sua própria história. Pode aprender a reagir a si mesmo e à sua ação na sociedade. É
precisamente a situação supercomplicada e confusa da eleição que sugere ao eleitor a satisfação da
sua necessidade de estrutura através da história (e não através do planejamento) a utilizar, portanto,
a história criada para redução de complexidade no próprio sistema. O eleitor reage a isso, porque
não sabe como a tratarão as pessoas a eleger, se da mesma forma anteriormente os eleitores tinham
tratado. A eleição converte-se num mecanismo por meio do qual o sistema político se auto-sanciona
27
e a decisão político-administrativa do passado confirma ou rejeita.

Outro ponto crucial da eleição política é que “[...] a incerteza do resultado da eleição serve
como motivo essencial para a colaboração comunicativa e compromisso”28. E continua:

Onde não exista essa incerteza não se pode, a rigor, falar de “eleições” e em todo o caso não se pode
falar dum processo no sentido duma teoria, pois é essencial para ele que a situação de decisão seja
29
mantida em suspenso.

A possibilidade de diferentes grupos chegarem ao poder por meio de eleições livres e
periódicas torna o sistema político mais saudável e, por conseguinte, legítimo. A incerteza gera o
compromisso de todos os participantes com o resultado do processo eleitoral.
Isso gera a autonomia da política perante outros âmbitos da sociedade, pois “[...]
25
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acontecimentos na economia, na ciência, na vida familiar, não têm eoipso determinadas
consequências políticas; quando muito, criam problemas e motivos na política sobre os quais se
pode decidir de acordo com os critérios próprios”30.
O fato é que a política é fundamentalmente um fenômeno de solução das intempéries
sociais e a sua autonomia em relação a outros sistemas a torna mais ligada à sociedade:
Com a independência da política cresce também a sua dependência da sociedade - um fenômeno
poucas vezes compreendido no debate sobre a “separação entre estado e sociedade” - pois aumenta
31
o número de alternativas sobre as quais se tem de decidir, mediante a aquisição de influência.

Assim, o processo eleitoral juridicamente organizado contribui para a legitimação do
sistema político, conferindo ao sistema social estabilidade.

DEMOCRACIA E ELEIÇÕES
O conceito de democracia é temporal e apresenta diferentes características de acordo com
a sociedade na qual o instituto está inserido.
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a democracia concebida na Grécia antiga retrata
uma experiência ímpar, desalinhada da estrutura democrática surgida com os Estados Nacionais e
completamente oposta ao regime consolidado no pós-guerra.
Certamente, diante do atual contexto histórico e político, deve-se considerar que a
democracia contemporânea possui algumas características que a diferem da democracia antiga.32
Nesse sentido, Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais esclarecem o conceito formal
da democracia inserida nos Estados atuais:

[...] a democracia é um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está
autorizado a tomar as decisões coletivas e com quais procedimentos. Ou seja, a democracia significa,
nesta perspectiva, a montagem de um arcabouço de normas que definem antecipadamente os
atores e a forma do jogo, identificando-se, de regra com as questões relativas a quem vota?, onde se
vota? e com quais procedimentos?, sendo que, para cada pergunta, devemos adotar respostas
33
compatíveis.

Assim, para que a caracterização da democracia seja perfeita, todos devem votar; em todos
30
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os locais onde se tomem decisões de caráter coletivo; com o mecanismo fundamental da regra da
maioria, assegurando a possibilidade de escolha, através da garantia dos direitos de liberdade, dos
partidos, das eleições, do sufrágio e das decisões por acordo ou por maioria com debate livre.
A propósito, vale destacar a lição de Norberto Bobbio, que enumera a coexistência de seis
requisitos básicos para a configuração do modelo democrático moderno:
1) todos os cidadãos que tenham alcançado a maioridade etária sem distinção de raça, religião,
condição econômica, sexo, devem gozar de direitos políticos, isto é, cada um deles deve gozar do
direito de expressar sua própria opinião ou de escolher quem a expresse por ele; 2) o voto de todos
os cidadãos deve ter peso igual; 3) todos aqueles que gozam dos direitos políticos devem ser livres
para poder votar segundo sua própria opinião formada, ao máximo possível, livremente, isto é, em
uma livre disputa entre grupos políticos organizados em concorrência entre si; 4) devem ser livres
também no sentido de que devem ser colocados em condições de escolher entre diferentes
soluções, isto é, entre partidos que tenham programas distintos e alternativos; 5) seja para as
eleições, seja para as decisões coletivas, deve valer a regra da maioria numérica, no sentido de que
será considerado eleito o candidato ou será considerada válida a decisão que obtiver o maior
número de votos; 6) nenhuma decisão tomada por maioria deve limitar os direitos da minoria,
34
particularmente o direito de se tornar por sua vez maioria em igualdade de condições.

Uma vez conquistadas tais premissas e caracterizada a forma de governo como
democrática, há de se destacar que existem diferentes modelos através dos quais a democracia
pode ser exercida. Esclarecendo, a democracia direta é aquela em que as decisões são tomadas
pelo povo, sem a interlocução de representantes. A democracia indireta traduz o conceito de que
o povo toma suas decisões através de seus representantes escolhidos, os quais são os únicos
detentores do poder de escolha. Já a democracia semidireta, vigente no Brasil, é aquela segundo a
qual as decisões são tomadas, em regra, pelos representantes escolhidos pelo povo, mas existem
mecanismos que permitem aos cidadãos participarem direta e ativamente da arena política e,
consequentemente, da tomada de decisões.35
Analisando a classificação acima, pode-se deduzir que existe nexo entre a forma como a
democracia se apresenta e a dimensão territorial do Estado, de maneira que apenas o governo por
representação é possível em um Estado grande, seja para evitar a desordem no procedimento de
exercício democrático, seja porque a forma representativa permite a limitação e a correção do
governo.36
34
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Janeiro: Elsevier, 2000. p. 427.
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independentemente da decisão tomada pelos representantes eleitos, a exemplo do plebiscito, do referendo, da iniciativa
popular, do orçamento participativo e das audiências públicas realizadas no âmbito do Poder Legislativo.
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Isso demonstra que a efetivação do regime democrático concebido atualmente é fruto de
uma operação historicamente complexa e longa, na qual se conectam a construção teóricoconceitual, a expansão populacional e territorial dos Estados e a vivência prática em determinada
sociedade. Nesse cenário, não há lugar para a dicotomia atores versus platéia, uma vez que o povo
é também agente, não havendo pacientes, por se tratar de um processo dinâmico, interativo e
construtivo.37
Tais considerações acerca da democracia são imprescindíveis para o entendimento de que,
modernamente, há uma representação democrática formal, entendida como a autorização dada
pelo povo ao representante eleito para exercer o poder em seu nome; e, ainda, uma
representação democrática material, que consiste no momento referencial substantivo, ou seja,
trata da necessária vinculação da atuação do representante à necessidade dos representados.38
De fato, a escolha de determinado candidato não o transforma, automaticamente, em um
democrata. O representante eleito deve sempre observar as diretrizes da soberania e da vontade
popular, respeitando os valores individuais e conduzindo o processo de decisão por caminhos
plenos de valores democráticos.
Vê-se, portanto, que a construção do conceito de democracia nos Estados do pós-guerra
passa, necessariamente, pelo campo da representação e, consequentemente, das eleições. Em
outras palavras, um regime desprovido de eleições periódicas, de sufrágio universal e de voto
direto e secreto, nem de longe pode ser concebido como um regime democrático. A verdade é
traduzida pela expressão segundo a qual sem eleição não há democracia.
Diante disso, a análise do processo eleitoral enquanto instrumento de legitimação da
representação política e de consolidação das bases democráticas torna-se impreterível ao
desenvolvimento do presente estudo.

DEMOCRACIA COMO PROCESSO ELEITORAL39
O processo eleitoral é originário dos ideais de política das civilizações greco-romana.

37
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democrático, destinado à escolha de representantes do povo, abandonando-se o fato de que o processo eleitoral também pode
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Atualmente, está presente em muitos países do mundo, sendo considerado um mecanismo
indispensável à efetivação da democracia, porquanto visto como um espaço público destinado a
garantir a soberania e a livre manifestação da vontade popular na escolha dos representantes que
irão, em nome do povo, exercer o poder político.
Contudo, o processo eleitoral é nominado como democrático somente quando a liberdade
é assegurada plenamente a todos os membros da sociedade. Em verdade, dessa liberdade nasce o
pluralismo político e se aperfeiçoa o princípio jurídico da igualdade de oportunidades, traduzido
pela livre disputa dos cargos eletivos e pela igualdade de valoração das manifestações dos
cidadãos.40
Destaque-se que a legitimação e a consolidação da democracia ao longo do tempo estão
intimamente relacionadas à evolução do processo eleitoral, o qual tem por fundamentos o debate
político, a livre expressão do sufrágio e a diminuição do abuso de poder.
Em outras palavras, ao processo eleitoral uniram-se diversos e importantes valores
democráticos, tais como a tolerância, a pluralidade, o respeito à liberdade e a legalidade.
A propósito, na visão de Frederico Franco Alvim:

[...] a democracia logrou consolidar-se como modelo baseado na tomada de decisões mediante
votação livre; na deliberação como forma primordial de disputa política; e na convivência com o
41
oponente como condição prévia necessária para que as duas primeiras premissas sejam possíveis.

Isso explica porque o processo eleitoral deve estar presente em todos os extratos da
sociedade, a fim de fomentar a democracia. Exemplificando, o engajamento dos estudantes na
eleição para a ocupação de cargos nos centros acadêmicos promove o debate político, introduz a
cultura da tolerância ao opositor e consolida os valores da democracia representativa.
Seguramente, o processo eleitoral se apresenta como instrumento utilizado para dar conta
da alternância de poder, permitindo a expressão da vontade popular para a composição da
representação política no âmbito das funções executivas ou no exercício de cargos legislativos.42
40
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Segundo a Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha:
Para se cuidar do processo eleitoral como instrumento de realização da Democracia, há que se
enfatizar três expressões: cidadania, participação popular e pluralismo. É do exame destes três
43
elementos que se conclui sobre a realização, ou não, da Democracia em determinada sociedade.

De fato, o princípio democrático exprime fundamentalmente a exigência da integral
participação de todos na vida política do país, garantindo-se o respeito à soberania popular. Nesse
aspecto, a representação política não deve ser meramente teórica, pois uma democracia autêntica
e pragmática exige efetiva participação popular no processo eleitoral, nas decisões
governamentais e na fiscalização das ações de seus representantes.
Em relação ao respeito ao pluralismo, é certo que a democracia é o regime da justiça dos
homens, os quais são plurais em sua condição humana única. Dessa forma, o pluralismo político,
constitucionalmente previsto como fundamento da República Federativa do Brasil, é princípio
jurídico de acatamento obrigatório.44
A cidadania, por sua vez, revela-se na condição essencial da soberania popular, a qual é
manifestada pelo voto direto, secreto, universal e periódico, havido constitucionalmente como
instrumento de participação excelente do cidadão no processo político. O voto, em seu esboço
constitucional, está inserido no ordenamento jurídico vigente como emanação própria e inflexível
da cidadania soberana, tendo natureza de norma dotada de super-rigidez constitucional.45
A propósito, cumpre-se destacar que:
O voto diz diretamente com o processo eleitoral, essencial à Democracia. Mas se é exato - e pareceme que o é - que sem eleições não se tem Democracia, também é certo que não basta se garantirem
eleições (ou pelo menos quaisquer eleições) para se ter realizada a Democracia. Nem qualquer
processo eleitoral é democrático, nem a circunstância de se terem eleições garante o livre exercício
da cidadania pluralista. Mas se o processo eleitoral pode não ser suficiente, não se há negar que ele
46
é imprescindível á Democracia semidireta ou á indireta ou representativa.

É cediço que a democracia política e representativa encontra no sistema eleitoral forma
significativa de manifestação de sua legitimidade, porquanto estabelecida na base teórica do
sufrágio esclarecido, consciente e livre de qualquer coação ou opressão, destinando-se à escolha
dos representantes do povo.
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Por outro lado, é importante consignar que a democracia não se resume ao exercício do
direito de voto, na periodicidade de cada mandato eletivo.
Decerto, a possibilidade de eleição dos representantes políticos é dimensão significativa da
cidadania, sem a qual não se pode falar em convívio democrático. Não é possível, entretanto,
alcançar a plenitude da cidadania, sem a garantia da definitiva participação de todos na
administração da coisa pública, respeitado o princípio da igualdade e vedando a exclusão do
indivíduo do espaço público de decisão.47
Em resumo, os institutos da democracia e do processo eleitoral são indissociáveis e se
estruturam de forma mútua e concomitante. O que não significa dizer que a participação ativa e
integral dos cidadãos e o respeito ao pluralismo devem estar restritos ao período eleitoral. Todas
essas dimensões são igualmente fundamentais na consecução do itinerário de um regime
democrático autêntico, dotado de instrumentos eficazes à sua realização.

O PROCESSO ELEITORAL NA ATUALIDADE
Como referido anteriormente, o processo eleitoral consolidado se traduz em instrumento
indispensável à caracterização do Estado democrático. Nesse aspecto, é incontestável que o Brasil
se subsume no contexto da democracia representativa, pois privilegia eleições periódicas e
garante o direito ao voto de maneira indiscriminada.
De fato, o desenho constitucional do Estado brasileiro é democrático, baseando-se em um
conjunto de princípios saudavelmente comprometidos com a soberania popular, conforme se
pode extrair do artigo 1°, parágrafo único; e do artigo 14; ambos da Constituição Federal de 1988.
No entanto, substancialmente, nosso processo eleitoral enfrenta um período de crise
democrática, que pode ser verificada no alto índice de abstenção eleitoral, no aumento da apatia
do cidadão em relação ao processo de escolha e no déficit de participação política da sociedade.
A origem de mencionada crise pode ser encontrada nas promessas apresentadas pelo
modelo constitucional democrático teórico, mas não cumpridas pelo modelo democrático real.
Melhor explicando e exemplificando, enquanto no plano teórico a democracia prega o
protagonismo do indivíduo, a derrota do poder das oligarquias e a educação para a cidadania
47
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através da prática democrática; no modelo real, em posição diametralmente oposta, prioriza-se o
protagonismo dos grupos, o poder das oligarquias e o voto de troca em detrimento da cidadania
ativa.48
Além disso, muito embora tenha havido evolução quanto ao alargamento do conceito de
quem vota e onde se vota, pode-se observar que a atuação do eleitor é pautada unicamente por
um dever social, o que inviabiliza a consolidação de um processo de participação política inserido
no ideal da conscientização da cidadania. Tal situação ocasiona a perda de sentido no projeto de
educação para a cidadania, a qual privilegia a opinião consciente ao invés da troca de favores.49
Nesse contexto:
Vários setores da população desses países passam a ter a percepção da democracia como uma
formalidade cada vez mais vazia.
Para muitos a política é sentida como algo cada vez mais distante de suas vidas cotidianas, o que leva
ao ceticismo e a apatia reinantes. A crise social leva a fragmentação dos cimentos do sistema
democrático. A democracia exige a mais absoluta e decidida participação das grandes massas
populares nos assuntos públicos, e o crescimento do ausentismo e a expansão do voto branco não
podem mais que aumentar a preocupação com relação a qualidade das democracias realmente
existentes nesses países.
Frente a sentimentos de impotência generalizados, frente a aparente impossibilidade de modificar e
50
a aparente falta de alternativas, a democracia vê retirada sua legitimidade popular.

Outro ponto crítico do nosso processo eleitoral está relacionado ao sistema partidário.
Isso porque é crescente a fragmentação das fronteiras ideológicas e programáticas dos
partidos, gerando volatilidade eleitoral e queda nos níveis de participação popular. Certamente,
tal circunstância provoca frustração e apatia no eleitor, ao perceber a incompatibilidade entre a
sua vontade e as ações do representante, na medida em que são desprovidas de qualquer
compromisso com o interesse coletivo e com o programa do partido em que o eleito está inserido.
Como se não bastasse, dentro desse quadro de infidelidade ideológica, criam-se, nos
órgãos legislativos, as chamadas bancadas de interesses, as quais representam uma linha
específica – em detrimento do interesse geral – e dispõem, algumas vezes, de mais força que os
próprios partidos políticos, situação que prejudica, inquestionavelmente, o debate do processo
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eleitoral.51
Superada a questão partidária, é importante ressaltar que o processo eleitoral brasileiro
apresenta deficiência gritante no período de campanha eleitoral, consistente na desinformação do
eleitor acerca da intenção dos candidatos. Isso ocorre basicamente em virtude da pobreza dos
debates, da ausência de programas claros de governo e dos compromissos assumidos
casuisticamente. Resumindo, as informações são postas de maneira tão desconexas e aleatórias,
que, além de não ajudarem no entendimento do eleitor, acabam por confundi-lo.
Na verdade, longe de justificar quaisquer desvios produzidos pelo nosso processo eleitoral,
é importante ressaltar que o Brasil ainda não atingiu sua maturidade democrática, seja em razão
do longo período de instabilidade política, seja em virtude da oscilação econômica, que provocam
reflexos e efeitos econômicos, sociais e políticos na sociedade brasileira até os dias atuais.
Diante de tais premissas, afirma-se que há, notadamente, uma dissociação entre o sistema
normativo fundamental e a realidade produzida pelo convívio democrático, pretensamente, sob a
égide daquele ordenamento. Porém, o que se coloca como mais grave, é a ausência de
fundamento da experiência da cidadania que se anota a partir dessa constatação.
A dissociação entre o modelo jurídico democrático positivado, fundamentado em princípios
coerentes com o ideal de justiça, e a experiência havida na dinâmica política da sociedade entrava
o florescimento da cidadania. Sem esta não há democracia, restando obstruído, sobremaneira, o
processo de debate político eleitoral. Para que seja restabelecida a convergência entre os campos
teórico e prático, há de haver educação cívica que conduza à participação efetiva e eficaz,
condição que, atualmente, não se verifica no Brasil.52
Sobre a necessidade da educação da sociedade para a participação no debate político
eleitoral, vale transcrever a doutrina de José Néri da Silveira:
Neste ponto, cumpre ponderar que, se, na ordem democrática, importa assegurar as liberdades civis
e individuais, não menos exato é que o povo há de se preparar, constantemente, para o efetivo e
correto exercício das liberdades políticas. A democracia, enquanto forma de convivência social, é um
valor, realizável e inexaurível. Assegurada, nas instituições, a universalidade do sufrágio, tarefa da
maior importância, com vistas a consolidar esse regime, impende ocorrer, qual seja, a de educação
do povo para a democracia. Não só os analfabetos e os menores, aos quais garantido o voto, mas, de
uma forma geral, todos os eleitores devem ser beneficiários de tais providências, para que, neles,
desperte e se torne bem lúcida a consciência do dever cívico e do direito inalienável, de que são
titulares, em ordem a que sua participação, no processo eleitoral, se faça esclarecida, livre,
51
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responsável e isenta de qualquer vício. A educação para a democracia não pode, ademais, ser obra,
apenas, das campanhas eleitorais. Iniciada no lar, continuada na escola, desenvolvida no quotidiano
das leituras e das informações, a cultura política levará o cidadão ao partido, à candidatura, ao
53
sufrágio consciente e livre.

Nesse sentido, os órgãos e serviços do Estado devem atuar na direção de propiciar a
organização social sempre mais aprimorada e facilitada, objetivando o aumento da legitimidade
do processo eleitoral, o respeito ao princípio da soberania popular e, por conseqüência, o
aperfeiçoamento da Democracia.54
Ao final, faz-se necessária a adequação de mecanismos que ampliem a eficácia de
representatividade, seja por meio de um aumento de expectativa e interesse do cidadão no
processo eleitoral, seja através de práticas que insiram a sociedade na participação permanente
da Democracia semidireta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou analisar o processo eleitoral democrático e correlacioná-lo à legitimação
do sistema político, sob a matriz teórica da obra Legitimação pelo procedimento, de Niklas
Luhmann.
Para tanto, foram apresentados os aspectos gerais do processo eleitoral democrático como
mecanismo de sustentação do poder político, além de se trazer à cena o cenário brasileiro
caracterizado por uma crise político-eleitoral.
Nota-se uma evolução democrática ao longo da história e isso gera a necessidade do
estabelecimento de procedimentos de eleição juridicamente organizados, a fim de que os
participantes do sistema político possam ter ciência de como se chega e se exerce o poder político.
Na experiência brasileira, tem se verificado uma incapacidade do sistema político
responder minimamente as expectativas do corpo social. E o processo político-eleitoral não está
sendo capaz de absorver as frustrações dos indivíduos e grupos, culminando na desestabilização
do sistema, seja pela violência ou pela solução jurisdicional de discussões eminentemente
políticas.
Já Niklas Luhmann aponta a eleição política como um procedimento juridicamente
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organizado relevante para conferir estabilidade ao sistema social. A existência de garantias para o
eleitor decidir livremente, a incerteza do resultado eleitoral e a construção de um arcabouço
normativo seguro baseado na periodicidade eleitoral acarretam na realização de eleições políticas
livres fundamentais para a legitimação do sistema social.
A construção de um sistema social democrático e que tenha estabilidade perpassa pela
realização periódica de eleições livres, cujo arcabouço de regras deve contribuir decisivamente
para a aceitação da decisão eleitoral por todos os participantes, ou, ao menos, diminuir
consideravelmente as tensões e frustrações inerentes às relações humanas.
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O ESTADO COMO FOMENTADOR DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA INDÚSTRIA

André Emiliano Uba1
Loreno Weissheimer2

RESUMO
O artigo se propõe ao estudo da atuação do Estado como fomentador de práticas
sustentáveis na indústria. A forma de intervenção do Estado nas atividades econômicas passou por
diversas transformações ao longo dos anos, até se chegar ao modelo atual previsto na
Constituição, segundo o qual o Estado pode atuar de forma direta, como agente econômico e
exercendo exploração de atividades em regime de monopólio, e também de forma indireta, como
agente normativo e regulador, nas funções de fiscalização, incentivo e planejamento.
Paralelamente, o exercício da atividade industrial também passou por mutações, do modelo da
sociedade industrial para a pós-industrial, cuja transição trouxe a denominada “sociedade de
risco”, que consiste na produção de riscos que afetam ou podem afetar toda a humanidade. Esse
contexto tem ensejado a crescente preocupação com a proteção ao meio ambiente, causando
reflexos na forma de o Estado intervir na atividade industrial, a fim de garantir o desenvolvimento
sustentável da sociedade. Uma delas é por meio do fomento, materializada, por exemplo, com a
exigência, pelos Bancos Públicos, de licenciamento ambiental dos projetos financiados, bem como
a observância de princípios de responsabilidade social e ambiental na sua execução, ou pela
concessão de tratamento tributário diferenciado para quem industrialize ou comercialize produtos
originários de propriedades ou posses rurais que cumpram determinados padrões ambientais
legalmente previstos, ou, ainda, mediante pagamento, pelo Estado, por serviços ambientais
realizados. Quanto à metodologia, o relato dos resultados será composto na base lógica Indutiva.
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Nas diversas fases da Pesquisa, serão utilizadas as Técnicas do Referente, da Categoria, do
Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Livre iniciativa; Estado; Intervenção; Incentivo; Fomento; Meio Ambiente;
Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
A forma de intervenção do Estado nas atividades econômicas passou por diversas
transformações ao longo dos anos, até se chegar ao modelo atual previsto na Constituição.
Paralelamente, o exercício da atividade industrial também passou por mutações, do modelo da
sociedade industrial para a pós-industrial, cuja transição trouxe a denominada “sociedade de
risco”.
Esse contexto tem ensejado a crescente preocupação com a proteção ao meio ambiente,
causando reflexos na forma de o Estado intervir na atividade industrial, a fim de garantir o
desenvolvimento sustentável da sociedade.
Nessa seara, o presente artigo tem por objetivo tecer considerações sobre algumas
situações em que o Estado, ao intervir de forma indireta na atividade industrial, pode atuar como
fomentador de práticas sustentáveis.
O primeiro capítulo trará aspectos relativos à livre iniciativa e a forma de intervenção do
Estado na economia, com histórico das Constituições nacionais sobre o tema até se chegar ao
atual modelo constitucional.
No segundo, será analisada a evolução do modelo da atividade industrial, a transição da
sociedade industrial para a pós-industrial e as suas consequências.
Por fim, no terceiro capítulo serão colocados alguns exemplos de como o Estado, ao
exercer a prerrogativa constitucionalmente assegurada de intervenção na economia, pode atuar
como fomentador de práticas sustentáveis na indústria.
Quanto à metodologia, o relato dos resultados será composto na base lógica Indutiva3. Nas

3

[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral [...].
(PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito editorial/Milleniuum,
2008. p. 86).
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diversas fases da Pesquisa, serão utilizadas as Técnicas do Referente4, da Categoria5, do Conceito
Operacional6e da Pesquisa Bibliográfica.7

LIVRE INICIATIVA E O ESTADO
A livre iniciativa, entendida como o espaço de atuação na economia independente da
compressão do Estado, é um dos fundamentos da República, constituindo-se em pilar do Estado
Democrático de Direito brasileiro.
Entretanto, para se chegar ao atual modelo estabelecido constitucionalmente, o modo de
intervenção do Estado brasileiro na atividade privada passou por diversas fases.
Durante a época colonial, vigorava no Brasil o mercantilismo, em que Portugal explorava as
riquezas de nosso território, incluindo madeira, pedras preciosas e agricultura, como forma de
proteção da sua economia.
Após a proclamação da República, o Brasil passou a adotar práticas liberais. A Constituição
de 1891, primeira republicana do Brasil, instituiu, inspirada na teorialiberal, a República dos
Estados Unidos do Brasil, sem tratar, especificamente, de direitos sociais e econômicos, mas
trazendo, na sua Seção II, a declaração de direitos individuais, que vão ao encontrodaqueles
direitos preconizados pela teoria do Estado Liberal.8
Sob a influência da crise mundial do modelo econômico fundado no Liberalismoclássico,
com aquebra da bolsa de Nova York em 1929, a Primeira Guerra Mundial e seus desdobramentos
– Fascismo eComunismo, foi promulgada em 16 de julho a Constituição de 1934. Ela trouxe, pela
primeira vez, ao dispor da Ordem Econômica e Social, o direito dos trabalhadores e diretrizes à
ordem econômica que serviram,principalmente, para estabelecer limites à atividade econômica,
sendo a primeira “Constituição Econômica” do Brasil.9
4

[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem
para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” (PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e
prática. p. 53).

5

[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” (PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da pesquisa
jurídica: Teoria e prática. p. 25).

6

[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das ideias que
expomos [...]. (PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 37).

7

“Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.” (PASOLD, Cesar Luis. Metodologia da
pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 209).
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Adiante, na Constituição de 1946 prevaleceram características do Estado Liberal –
propriedadeprivada, liberdade de iniciativa, igualdade perante a lei. Estas últimas, porém, foram
mitigadaspor preceitos do Estado Social como, por exemplo, a valorização do trabalho humano,
justiçasocial e intervenção do Estado no domínio econômico.10
Posteriormente, com o golpe militar de 1964, houve o rompimento com a ordem
constitucional vigente, surgindo, emjaneiro de 1967, nova Constituição, que privilegiava a
centralização político-administrativa na Uniãoe a ampliação dos poderes do Presidente da
República. A Carta de 1967 manteve a base da Constituição anterior e a inovou em
aspectosimportantes, como, por exemplo, a redução dos direitos individuais e distanciamento do
Estado daEconomia, com maior liberdade à iniciativa privada.11
Na execução das políticas econômicas formuladas no regime militar, sob ofundamento da
Carta de 1967 e da Emenda nº 1, de 1969, foi popularizada a expressão “fazer o bolocrescer para
depois dividi-lo”, ou seja, criar condições para que a Economia (bolo) crescessepara, depois,
melhorar as condições sociais (dividir). Sob essa justificativa, os salários foramdiminuídos, caindo,
com isso, o custo de produção, possibilitando o aumento das exportações.
Contudo, a política econômica dos governos militares voltada, precipuamente,
aocrescimento econômico, viés do pensamento liberal, dependente de financiamento interno
eexterno, não foi capaz de estabilizar a Economia e, consequentemente, as relações sociais.12
Com a saída dos militares, e após governo civil de transição, foi promulgada, em1988, a
atual Constituição da República Federativa do Brasil, contendo as bases para superara crise social
e econômica aprofundada no período da ditadura militar.
Nesse contexto, já em seu Preâmbulo, a Assembleia Nacional Constituinte declara queo
Estado instituído na Constituição Federal é democrático e, ainda, que são valores supremosa
serem por ele assegurados o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, asegurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.
Os três primeiros, direitos individuais, liberdade, segurança e a igualdade, somados

Malheiros, 2005, p. 17.
10

BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (De 18 de setembro de
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm >. Acesso em: 10 dez. 2014.

11

TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2ed. São Paulo: Método, 2003. p. 117.

12

BRUM, Argemiro J. O desenvolvimento econômico brasileiro. 26ed. Petrópolis: Vozes, 2009. p. 345-346.
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1946).

Disponível

em:

aodireito à livre iniciativa e à propriedade privada, são manifestações do pensamento liberal.Esse
pensamento serviu de base na formulação da Constituição de 1988.
Os três últimos, direitos sociais, bem-estar, desenvolvimento e justiçarepresentam a
vontade da sociedade em ter um Estado que atue de forma mais expressiva emquestões sociais e
econômicas. Demonstram, com isso, o viés social da Constituição Federal.13
Com efeito, já o primeiro artigo da Carta Magna, em seu inciso IV, assim estabelece:
Art. 1º A 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:
[...]
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

Adiante, no art. 3º, I, da Constituição Federal, a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária é prevista como um dos objetivos fundamentais da República.
Vale asseverar, contudo, que a livre iniciativa como fundamento da república, por si só, não
significa que o Estado não intervirá na economia. Justamente para se alcançar os objetivos acima
citados, o Constituinte positivou os preceitos trazidos no Título VII, com intuito de traçar diretrizes
e definir mecanismos para harmonizar, por exemplo, dois institutos aparentemente incompatíveis:
o trabalho humano e a livre iniciativa.14
Nesse diapasão, tem-se que a Constituição de 1988 enuncia que a atividade econômica
nãodeve buscar, apenas, o crescimento econômico, ou seja, ampliação da quantidade de
riquezas.Deve, também, contribuir para que todos tenham melhores condições de vida, voltandose,portanto, para a promoção do desenvolvimento do País.
A Carta Magna prevê tanto a atuação do Estado como agente econômico (intervenção
direta), assim como agente normativo e regulador das atividades econômicas desenvolvidas do
País(intervenção indireta). A primeira situação refere-se à exploração de atividade econômica,
estando autorizada pelo art. 173, caput, da Constituição:

13

SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6ed. São Paulo: Malheiros, 2009.

14

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 162.
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Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade
econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional
15
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

Assim, a Constituição permite a intervenção direta na economia

para desenvolver

atividades necessárias aos imperativos da segurança nacional e para atender a relevante interesse
público. Ademais, o constituinte ainda previu outra forma de atuação direta, que consiste na
exploração de atividades, em determinadas situações, em regime de monopólio. Tais hipóteses
estão constantes no art. 21, XXIII e no art. 177.
Quanto à atuação estatal como agente normativo e regulador da livre iniciativa
(intervenção indireta), o texto constitucional, em seu art. 174, caput, dispõe que ela englobará
três funções, quais sejam, a de fiscalização, incentivo e planejamento.
A atividade de fiscalização significa prover aeficácia das normas produzidas e medidas
encetadas, pelo Estado, no sentidode regular a atividade econômica. Essas normas e medidas
devem necessariamente estar em consonância e dar concreção aos princípios que conformam
aordem econômica.16 O exercício da função de fiscalizar permite ao Estado verificar se as
atividadeseconômicas estão sendo executadas em conformidade com as normas internas a
elasaplicáveis.
O planejamento, como função estatal, pode ser definido como forma de ação racional
caracterizada pela previsão de comportamentoseconômicos e sociais futuros, pela formulação
explícita de objetivos e peladefinição de meios de ação coordenadamente dispostos.17Caracterizase por enunciar decisõespolíticas de como a Administração irá atuar nas relações sociais e
econômicas, demonstrando o que o Estado pretende fazer e qual resultado deseja alcançar.
A função estatal de incentivo às atividades econômicas encampa qualquer benefício
concedido a empreendimento econômico. Traz a ideia do Estado promotor da economia. Nas
palavras do professor José Afonso da Silva,
É o velho fomento, conhecido dos nossos ancestrais, que consiste em proteger, estimular, promover,
apoiar, favorecer e auxiliar, sem empregar meios coativos, as atividades particulares que satisfaçam
necessidades ou conveniências de caráter geral. A própria Constituição já determinou apoio,

15

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 8 dez. 2014.

16

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 10ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p.307-308.

17

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. p.151.
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estímulo e favorecimento a atividades específicas: o cooperativismo e o associativismo, as
18
microempresas, nos termos dos arts. 174, §§ 3º e 4º e 179.

No exercício da função de incentivo, o Estado ofereceaos empreendimentos econômicos,
que aderirem à determinada política pública, condiçõesprivilegiadas para desenvolverem suas
atividades em relação àqueles que não aderirem.
Logo, a intervenção indireta, na forma de incentivo (ou fomento), pode ser instrumento
para promoção de determinadas práticas ou medidas nas atividades econômicas desenvolvidas
por determinado setor, como será adiante abordado.

A INDÚSTRIA INSERIDA NO CONTEXTO DA SOCIEDADE DE RISCO
Paralelamente à evolução da forma de intervenção do Estado na economia, e, por
conseguinte, na livre iniciativa, a transição da sociedade industrial para a sociedade pós-industrial
trouxe o que Ulrich Beck conceitua como “sociedade de risco”.19
Primeiramente, o advento das revoluções industriais levouà formação da Sociedade
Industrial,no contexto do Estado liberal, consolidando-se o modelo industrial (mecanicista) de
produção, em que houve não apenasuma massificação dos processos produtivos, mas também do
consumo e dos acidentesoriundos desta nova estrutura e suas relações sociais.20
Os riscos produzidos nesse período eram concretos, por ser possível adescrição de seus
efeitos futuros, a partir de sua percepção pelos sentidos humanos, pelaciência e conhecimentos
vigentes no momento da técnica ou do produto.21
Com a crise do liberalismo, o Estado passa a experimentar uma nova fase, a do
intervencionismo, em que o Poder Público, ao mesmo tempo que reage às necessidades da
sociedade deescassez, é submetido ao surgimento constante de novasdemandas e pretensões
sociais de nível cada vez mais elevado.22
Dessa forma, o Estado interventor acaba por potencializar asociedade industrial, surgindo a
sociedade produtora de riscos, que afetam oupodem afetar toda a humanidade.
18

SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 721-722.

19

BECK, Urich. Sociedade de Risco – Rumo a uma outra modernidade. São Paulo: Editora 34, 2011.

20

CARVALHO. DéltonWinter de. A genealogia do ilícito civil e a formação de umaregulação de risco pela responsabilidade civil
ambiental. Revista de Direito Ambiental – RDA. n. 65, 2012. p. 83-101.

21

CARVALHO. DéltonWinter de. Revista de Direito Ambiental – RDA.

22

LUHMANN, Niklas. Teoria política en el Estado de bienestar. Madri: Alianza Universidad, 1997.
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Essa fase, denominada de modelo pós-industrial, trouxe o problema dos riscos, quepõem
emevidência

a

quebra

dos

limites

territoriais

como

instâncias

geográficas

de

autarquizaçãopeculiares aos Estados na modernidade.23
A globalização, resultado dessa transição do modelo industrial para o pós-industrial, faz
com que os riscos apresentem socialmente um “efeito bumerangue”: até os próprios agentes que
lucram com determinada atividade estão sujeitos aos riscos que ela proporciona.24
Como exemplo, Ulrich Beckcita o caso da agricultura, ponderando que houve o
crescimento, na Alemanha, tanto do emprego de fertilizantes sintéticos quanto de insumos
agrícolas, ao passo que a produtividade por hectare, apesar de também ter aumentado, não
ocorreu na mesma proporção daqueles. Assim, conclui que um aumento da produtividade aquém
das proporções em relação ao uso de fertilizantes e insumos químicos corresponde um aumento
além das proporções dos danos à natureza, ensejando risco que os próprios agricultores
desencadearam.25
Os novos riscos, produzidos pela própria sociedade, demonstram a necessidade deuma
constante “avaliação das consequências futuras das atividades humanas”, o que, segundoBeck,
caracteriza uma modernidade reflexiva.
Surge, assim, a inserção da proteção ambiental como objetivo fundamental do Estado,
como reação do sistema político àsressonâncias e alterações estruturais desencadeadas pela
sociedade de risco.26
Nesse sentido, a Constituição Federal, ao tratar do assunto (art. 225, caput), insere o dever
de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, representando a
essência do princípio da sustentabilidade, implícito da Constituição.27
Na indústria, tal contexto traz uma nova conjuntura, em que as empresas não apenas
tomam medidas para a proteção socioambiental, mas também produzem conhecimento nessa
23

MORAIS, José Luis Bolzan de. A atualidade dos direitos sociais e a sua realização estatal emum contexto complexo e em
transformação. In: MORAIS, José Luis Bolzan de; STRECK,Lenio Luiz (Orgs.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica:
anuário do Programa dePós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. n. 6. Porto Alegre: Livrariado Advogado.
2010. p.113.

24

BECK, Urich. Sociedade de Risco – Rumo a uma outra modernidade.

25

BECK, Urich. Sociedade de Risco – Rumo a uma outra modernidade.

26

CARVALHO, DéltonWinter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2008.

27

MACHADO. Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 21. ed. rev. ampl. e atual., de acordo com as Leis 12.651, de
25.5.2012 e 12.727, de 17.10.2012 e com o Decreto 7.830, de 17.10.2012. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 90.
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área e participam dos debates.
Essa mudança da cultura organizacional coloca a variável socioambiental em um novo
patamar, a fim de garantir ganhos ecológicos, sociais e econômicos.28
A própria intervenção do Estado na atividade industrial, ainda que de forma indireta, como
agente normativo e regulador, deve estar inserida no contexto da sustentabilidade e proteção
ambiental, seja nas funções de fiscalização, planejamento e incentivo. Incluem nesse escopo, por
exemplo, a edição de normas que disciplinam os requisitos que os estabelecimentos industriais
devem cumprir para funcionamento, assim como a definição das atividades que exigem o prévio
licenciamento ambiental e a proibição de uso de determinados produtos como matéria-prima.
Também a fiscalização documprimento das normas aplicáveis ao segmento industrial que
tem como objetivo garantir o desenvolvimento sustentável, como a Lei nº 12.305, de 2 de agosto
de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), segundo a qual fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos
lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos
eletroeletrônicos e seus componentes estruturem e implementem sistemas de logística reversa.29
Além de normatizar e fiscalizar, o Estado também exerce importante papel ao incentivar à
indústria a adotar de práticas sustentáveis, representando um importante instrumento de
intervenção indireta do Poder Público, como será tratado no capítulo seguir.

PRÁTICAS DE FOMENTO PARA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE NA INDÚSTRIA
A atividade de fomento, como já asseverado, é uma das funções do Estado como agente
normativo e regulador da atividade econômica.
Tem como objeto a indução, pelo Poder Público, para que os agentes fomentados sejam
incentivados a agirem de certa forma, buscando a realização do interesse público.
Muito embora o fomento não seja obrigatório, uma vez escolhida essa via pelo particular,
ele está obrigado a atender a todas as condições impostas pelo Estado, ficando vinculado aos fins
da atividade fomentada.
28

DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e responsabilidade socioambiental. 2ed. Senac: São Paulo. 2013.

29

BRASIL. Leinº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em 9 dez. 2014.
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Nesse sentido, tem-se observado cada vez mais a adoção desse instrumento como estímulo
a adoção de práticas sustentáveis na indústria.
Uma delas é a exigência, pelos Bancos Públicos, de licenciamento ambiental dos projetos
financiados, bem como a observância de princípios de responsabilidade social e ambiental na sua
execução.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por exemplo, disciplina
na sua “Política Socioambiental”, não apenas a apresentação das licenças ambientais, como
também o acompanhamento, pelo Banco, do cumprimento de eventuais medidas mitigadoras,
obrigações em termos de ajuste de conduta e condicionantes presentes no contrato e nas licenças
ambientais, quando for o caso.30
É certo que, em realidade, tal exigência tem sido adotada também pelos bancos privados,
até para tentar afastar qualquer risco de co-responsabilização ambiental decorrentes de eventuais
danos que os empreendimentos industriais financiados possam causar, por força do art. 12 da Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.
De qualquer sorte, não deixa de ser uma prática de fomento, haja vista que, se o
empreendedor industrial não observar as normas ambientais para construção ou ampliação do
estabelecimento, dificilmente obterá financiamento para a obra, sem prejuízo, ainda, da atuação
dos órgãos ambientais no exercício do poder de polícia, podendo acarretar até a paralisação das
atividades.
Outra forma de prática de fomento é aquela evidenciada na Lei nº 12.651, de 25 de maio
de 2012 (denominado por boa parte da doutrina de “Novo Código Florestal”), que,no âmbito do
programa de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, permite ao Poder Executivo
federal o estabelecimento de diferenciação tributária para empresas que industrializem ou
comercializem produtos originários de propriedades ou posses rurais que cumpram determinados
padrões ambientais legalmente previstos.31
Assim, o empreendimento industrial que adquira, para sua cadeia de produção, bens
30

BRASIL. Sítio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Disponível em: <http://www.bndes.gov.br>.
Acesso em 6 dez. 2014.
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BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n 6.938, de 31 de
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agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n 4.771, de 15 de
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setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória n 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651compilado.htm>. Acesso
em: 15 dez. 2014.Art. 41, §2º.
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oriundos de propriedades ou posses rurais que respeitem as normas atinentes à área de
preservação permanente e de reserva legal (casos previstos na referida norma), pode ser
beneficiado com tratamento tributário diferenciado.
Como contrapartida, deve zelar e diligenciar junto a seus fornecedores no sentido de
verificar a adequação do local aos preceitos ambientais citados, atuando em verdadeira parceria
com o Estado, em defesa do interesse público.
Também o mesmo programa permite o pagamentoou incentivo, inclusive à indústria,pela
consecução de atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços
ambientais. 32 Dentre esses serviços estão os de provisão ou aprovisionamento, obtidos
diretamente pelo uso e manejo sustentável dos ecossistemas, tais como o fornecimento de
alimentos, água e matérias-primas; suporte e regulação, que mantêm condições naturais dos
processos físicos, como o controle do clima; manutenção, como os ciclos de água, nitrogênio,
carbono e outros nutrientes, que possibilitam a continuidade da vida vegetal e animal.
Fala-se ainda de serviços culturais, como os associados ao desfrute estético das belezas
cênicas naturais.33
Logicamente, uma política efetiva de pagamento por serviços ambientais,do ponto de vista
da indústria, tem de ser mais lucrativa do que sua destruição. Ou seja, os ganhos auferidos têm de
ser mais significativos do que os que seriam potencialmente obtidos com outras atividades
econômicas.
Não desconhecendo que existem outras formas de incentivo previstas no ordenamento
jurídico brasileiro, os exemplos acima citados demonstram que a evolução da forma de
intervenção do Estado na economia (desde os tempos do Liberalismo Clássico até os dias atuais)
faz emergir o modelo do “Estado Democrático Ambiental”, tratando-se de uma reação do sistema
político àsressonâncias e alterações estruturais desencadeadas pela sociedade de risco, tratada no
capítulo anterior.34

32
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BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis n 6.938, de 31 de
os
agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n 4.771, de 15 de
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setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória n 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
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em: 15 dez. 2014. Art. 41, I.
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MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 8. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: RT, 2013. p. 864-865.
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CARVALHO. DéltonWinter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. Riode Janeiro: Forense
Universitária, 2008. p.19.

89
Produção Científica CEJURPS – 2015

Ainda que possam ser consideradas incipientes, as formas de incentivo, seja na concessão
de financiamentos, tratamento tributário diferenciado ou, ainda, mediante o pagamento por
serviços ambientais, têm importante papel na construção de uma economia industrial pautada no
desenvolvimento sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A intervenção do Estado na atividade industrialmostra-se como importanteinstrumento
não apenas para o fortalecimento dos fundamentos da “ordem econômica”, quais
sejam,valorização do trabalho e da livre iniciativa, como também a concretização de sua finalidade
– assegurar a todos a existência digna.
Existência digna, por sua vez, pressupõe que se garanta o desenvolvimento sustentável da
sociedade, havendo a necessidade de, cada vez mais, adotar-se práticas de menor risco à
qualidade de vida e ao próprio futuro da humanidade.
A evolução da forma de intervenção do Estado na economia tem demonstrado a crescente
preocupação com o meio ambiente, e, nesse sentido, tem-se verificado algumas medidas de
fomento à indústria para que esta adote práticas sustentáveis, como se procurou demonstrar.
O direito fundamental ao desenvolvimento sustentável encontra, na atividade
administrativa do fomento, uma forma pela qual o Estado pode garantir a sua eficácia, buscando,
através do incentivo, a realização do interesse público.
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AS AÇÕES REPETITIVAS E O RISCO DE PERDA DA LEGITIMIDADE DOS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS1

Antonio Augusto Baggio e Ubaldo2

RESUMO
As ações repetitivas fundadas em interesses individuais homogêneos se avolumam nos
juizados especiais cíveis, afetando o seu bom funcionamento e a garantia de amplo acesso à
justiça que ensejaram sua criação. O modelo processual da Lei nº 9.099/95 é inadequado ao
processamento de ações de massa. O direito pressuposto correspondente ao direito posto, no
tocante aos juizados especiais cíveis, continua existindo, porém o desvirtuamento da norma, com
a recepção e o processamento das ações de massa no sistema especial, gera risco à sua própria
legitimidade. É possível evitar o risco de perda de legitimidade dos juizados especiais cíveis, pelo
desvirtuamento da sua lei de regência, com pequena alteração no direito posto, excluindo-se
expressamente de sua competência as demandas baseadas em interesses individuais
homogêneos.

PALAVRAS-CHAVE: Ações repetitivas; Ações de massa; Juizados Especiais Cíveis; Acesso à
justiça.

INTRODUÇÃO
As ações repetitivas fundadas em interesses difusos coletivos têm se avolumado nos
juizados especiais cíveis de todo o país, gerando dificuldades ao funcionamento adequado dessas
unidades judiciárias e comprometendo o amplo acesso à justiça pretendido quando da criação do
sistema de juizados especiais.
Este trabalho se ocupará da inadequação dos juizados especiais cíveis ao trato dessas ações
repetitivas, de como estas afetam o amplo acesso à justiça e criam risco de perda de legitimidade
1
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ministrada pelo Professor Cesar Luiz Pasold, Doutor e Pós Doutor, junto ao Mestrado em Ciência Jurídica – CMCJ, da
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI.
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da norma de regência.
De início, aborda-se a garantia de amplo acesso à justiça como finalidade da criação dos
juizados especiais, constatando-se que não a vêm atendendo plenamente.
Em seguida, mencionando-se recente exemplo de Florianópolis, destaca-se que os juizados
especiais cíveis não têm condições de suportar o volume de ações individuais repetitivas versando
sobre direitos individuais homogêneos, evidenciando-se a inadequação do modelo processual
previsto na Lei nº 9.099/95 para o processamento de tais demandas.
Prossegue-se com a constatação da pouca adaptabilidade do modelo processual da Lei nº
9.099/95 à necessidade de solução de milhares de controvérsias envolvendo interesses individuais
homogêneos, abordando-se o desvirtuamento do direito posto em relação ao direito pressuposto
correspondente, com o risco de perda de legitimidade da norma e, pois, dos juizados especiais
cíveis.
Ao final, conclui-se pela possibilidade de se evitar o risco de perda de legitimidade dos
juizados especiais cíveis, mantendo-se o direito posto que o contempla de acordo com o direito
pressuposto correspondente.

OS JUIZADOS ESPECIAIS E O ACESSO À JUSTIÇA
Os juizados especiais foram criados como uma das expressões mais democráticas de toda a
história do Judiciário brasileiro. A idéia fundamental, quando de sua criação, foi a de tornar
virtualmente absoluto o acesso à Justiça, fornecendo ao cidadão uma estrutura e um rito com
ênfase na composição e dedicados à célere, fácil, desburocratizada solução dos litígios ditos de
menor complexidade. Mas sua grande virtude não foi apenas a redução do rito, senão a quebra
dos paradigmas processuais tradicionais, com o surgimento de um sistema novo, regido por
princípios (celeridade, informalidade, simplicidade, entre outros) distintos do sistema processual
buzaidiano e com uma nova filosofia na forma de tratar os conflitos de interesses.
A Exposição de Motivos da Lei nº 7.244/84, que tratava dos Juizados Especiais de Pequenas
Causas, os quais evoluíram para os Juizados Especiais Cíveis e Criminais com o advento da Lei nº
9.099/95, é bastante elucidativa sobre o tema:
Os problemas mais prementes, que prejudicam o desempenho do Poder Judiciário no campo civil,
podem ser analisados sob pelo menos três enfoques distintos, a saber: a) a inadequação da atual
estrutura do Judiciário para a solução dos litígios que a ele já afluem, na sua concepção clássica de
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litígios individuais; b) tratamento legislativo insuficiente, tanto no plano material como no
processual, dos conflitos de interesses coletivos ou difusos que, por enquanto, não dispõem de
tutela jurisdicional específica; c) tratamento processual inadequado das causas de reduzido valor
econômico e conseqüente inaptidão do Judiciário atual para a solução barata e rápida desta espécie
de controvérsia (item3).
A ausência de tratamento judicial adequado para as pequenas causas – o terceiro problema acima
enfocado – afeta, em regra, gente humilde, desprovida de capacidade econômica para enfrentar os
custos e a demora de uma demanda judicial. A garantia meramente formal de acesso ao Judiciário,
sem que se criem as condições básicas para o efetivo exercício do direito de postular em Juízo, não
atende a um dos princípios basilares da democracia, que é o da proteção judicial dos direitos
individuais (item4).
A elevada concentração populacional nas áreas urbanas, aliado ao desenvolvimento acelerado das
formas de produção e consumo de bens e serviços, atua como fator de intensificação e multiplicação
de conflitos, principalmente no plano das relações econômicas. Tais conflitos, quando não
solucionados, constituem fonte geradora de tensão social e podem facilmente transmudar-se em
comportamento anti-social.
Impõe-se, portanto, facilitar ao cidadão comum o acesso à Justiça, removendo todos os obstáculos
que a isso se antepõem. O alto custo da demanda, a lentidão e a quase certeza da inviabilidade ou
inutilidade do ingresso em Juízo são fatores restritivos, cuja eliminação constitui a base fundamental
da criação de novo procedimento judicial e do próprio órgão encarregado de sua aplicação, qual seja
o Juizado Especial de Pequenas Causas (item 6). 3

O conceito cappellettiano de justiça coexistencial foi incorporado fortemente aos juizados
especiais cíveis, que, demais disso, dispensam pagamento de custas em primeiro grau de
jurisdição. Assim, além de privilegiarem os meios autocompositivos de conflitos (mediação,
conciliação), os juizados especiais cíveis também contemplam meio compositivo não-adversarial
(arbitragem) e multiplicam os meios de solução imposta, na medida em que permitem a instrução
e proposição de sentenças por juízes leigos. Portanto, o acesso à justiça, nos juizados especiais
cíveis, é maximizado não só em seu aspecto econômico, mas sobretudo em sua principal
expressão, que é a de proporcionar uma solução rápida e justa aos litígios.
A Lei 9.099/95 representou um grande avanço e é, por si, praticamente irretocável do
ponto de vista da doutrina que a inspirou e dos valores que procura garantir, em especial o amplo
acesso à justiça. Tanto é assim que o Poder Judiciário deve boa parte da credibilidade que ainda
conserva ao sistema de juizados especiais.
Por outro lado, os juizados especiais cíveis não têm alcançado plenamente, na prática, o fim
de garantir o amplo acesso à justiça, em seu aspecto essencial e prático de solucionar os conflitos
rapidamente. Mostram-no especialmente as fontes primárias, mas também a produção acadêmica
recente que se vem avolumando em torno da matéria.
3

apud ABREU, Pedro Manoel. Acesso à justiça e juizados especiais: o desafio histórico da consolidação de uma justiça cidadã no
Brasil. 2 ed. Florianópolis: Conceito, 2008, p. 188-189.

95
Produção Científica CEJURPS – 2015

A respeito, a constatação de Adriana Goulart de Sena ORSINI e Luiza Belini Dornas RIBEIRO:
Atualmente, a procura pelos Juizados Especiais tem se elevado consideravelmente. Conforme análise
realizada por Leslie Shérida Ferraz (2010, p. 67) entre os anos de 2003 e 2005, com base em dados
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ‘a taxa de congestionamento dos Juizados é expressiva, em
torno de 40% a 50% na média nacional.’ Essa taxa mede a capacidade das Cortes em finalizar os
processos, o que nos impele à conclusão de que a ampliação dos Juizados pode chegar a
comprometer a qualidade dos serviços prestados, interferindo na credibilidade que a sociedade
deposita no Judiciário e, especialmente, no provimento jurisdicional célere e efetivo que essa
4
sociedade tem direito.

Igualmente, a constatação de Ricardo Torres HERMANN:
“Os Juizados Especiais Cíveis contam hoje com o reconhecimento do meio jurídico, mas também, e o
que é mais difícil, da população. Constituem-se, sem qualquer margem de dúvida, no meio de acesso
à Justiça mais prestigiado do país. Recente pesquisa, divulgada pela Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB) em setembro de 2007, revelou que os juizados especiais se consubstanciam na
instituição judicial com maior reconhecimento popular, com índice de confiabilidade de 71,8%.
Contudo, é inegável que as principais virtudes que apresentam: de rápida solução de litígios, de
simplicidade, informalidade, de valorização das formas de autocomposição – como a conciliação e a
mediação – só têm condições de subsistir se não forem, os Juizados Especiais, soterrados por
milhares de ações envolvendo demandas de massa, que ingressam atualmente em tais unidades
5
jurisdicionais.”

Os juizados especiais cíveis trilham atualmente, portanto, o lento e perigoso caminho rumo
à perda de sua capacidade de efetivação prática do direito e, pois, da sua essência, inclusive como
norma. A respeito, Rudolph von IHERING, já no século XIX, advertia:
A essência do direito consiste na sua efetivação prática. A norma jurídica, que ficou pairando e nunca
se efetivou, ou que perdeu essa efetivação, perde o caráter de norma, transformando-se em roda
emperrada do mecanismo jurídico, e que por essa inércia, em nada contribui para seu
6
funcionamento, podendo, pois, ser suprimida, sem que isso produza qualquer prejuízo.

Mas onde residiria o descompasso com a realidade, se, em termos normativos, o sistema é
reconhecidamente bom?

AS AÇÕES REPETITIVAS NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
É certo que o “soterramento” dos juizados especiais, para usar a expressão de Ricardo
Torres HERMANN7 se deve a causas variadas, que incluem até mesmo fatores locais, como a
4

ORSINI, Adriana Goulart de Sena e RIBEIRO, Luiza Berlini Dornas. A litigância habitual nos juizados especiais em telecomunicações:
a questão do “excesso de acesso”. In: Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, v. 55, n. 85, p. 21-46. Belo
Horizonte: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 2012, p. 26.

5

HERMANN, Ricardo Torres. O tratamento das demandas de massa nos Juizados Especiais Cíveis. Porto Alegre: Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Artes Gráficas, 2010, p.19.

6

IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. 7 ed. revista da tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 79.
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HERMANN, Ricardo Torres. O tratamento das demandas de massa nos Juizados Especiais Cíveis. Porto Alegre: Tribunal de Justiça
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realidade econômica de cada unidade da federação, a maior ou menor alocação orçamentária,
pela administração dos tribunais, ao sistema dos juizados especiais, e a correlação entre a
população e o número de unidades judiciárias do sistema especial.
A análise minuciosa de todos os fatores, gerais e locais, não caberia nas modestas
pretensões do presente texto. Entretanto, qualquer rápido correr de olhos nos dados estatísticos
de qualquer unidade de juizado especial cível de médias e grandes comarcas do país, chama a
atenção para um fenômeno já descrito em trabalhos acadêmicos, entre os quais os dos já citados
Ricardo Torres HERMANN8, Adriana Goulart de Sena ORSINI e Luiza Belini Dornas RIBEIRO9, estas
especificamente em relação às telecomunicações. Trata-se da repetição fracionada, individual, de
demandas de consumo fundadas em direitos individuais homogêneos, a imensa maioria incluindo
pedido de indenização por danos morais, contra grandes empresas, destacando-se, em regra,
bancos, empresas de telefonia, companhias aéreas, seguradoras e empresas de tv por assinatura.
Muito recentemente, de início nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
empresas mantenedoras de cadastros ditos de proteção ao crédito, até então demandadas
freqüentes como os antes mencionados, passaram a ocupar posição de ponta entre os
demandados. Isso se deve à multiplicidade de ações ajuizadas em pouco tempo sustentando a
ilegalidade dos chamados sistemas de scoring de crédito, em que cada indivíduo inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal (CPF), mesmo que nunca antes tenha figurado em
qualquer listagem dita negativa, recebeu uma pontuação de zero a mil. Tal pontuação
corresponderia, grosso modo, a maiores ou menores chances de haver pagamento da dívida
correspondente a eventual concessão de crédito.
O mérito de tais demandas, para o presente trabalho, importa bem menos do que o efeito
produzido por seu volume súbito nos juizados especiais cíveis, afetando direta e expressivamente
a celeridade e, pois, o acesso à justiça.
Os juizados especiais cíveis têm experimentado freqüentes ondas de litigância semelhantes
a essa, embora com volumes menos expressivos, a exemplo, entre outras, das ações em que se
discutia a assinatura básica de telefonia fixa.
do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Artes Gráficas, 2010, p.19.
8
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Tome-se o exemplo dos dois juizados especiais cíveis centrais de Florianópolis.
Nos primeiros meses de 2013, ambos os juizados especiais cíveis do Fórum Des. Eduardo
Luz (centrais) contavam com acervo de aproximadamente 4.500 feitos em tramitação, recebendo,
via distribuição, entre 400 a 500 novos por mês10. A partir da disseminação da notícia das
primeiras sentenças, reconhecendo, na imensa maioria dos casos, a ilegalidade do cadastro e o
direito a indenização por danos morais (as poucas sentenças de improcedência de modo geral
fundaram-se em insuficiência probatória ou alguma circunstância específica do caso), e de sua
confirmação Primeira Turma de Recursos de Santa Catarina, houve uma verdadeira explosão de
demandas de igual teor, tendo sido ajuizadas aproximadamente 90.000 novas ações em cinco
meses. Isto significa em média 18.000 por mês ou pouco menos de 900 por dia útil. Ou seja, cada
um dos dois juizados especiais cíveis centrais de Florianópolis passou a receber, por dia, o número
de novos processos que recebia por mês, com um incremento de acervo, em meio ano, de 1.000
%. E os números só não são mais expressivos porque, em outubro de 2013, os cadastros foram
suspensos, cessando-se a realização de novas consultas.
É claro que as partes passivas, em tais casos, eram poucas e repetidas, mas, a realizar-se a
tradicional conta de pelo menos duas pessoas litigando por processo, uma no pólo ativo, outra no
passivo, é como se todos os habitantes da área de jurisdição abrangida pelos dois juizados
especiais cíveis centrais de Florianópolis estivessem neles litigando, muitos em mais de um
processo.
Pois bem. Alguém poderia dizer que as ações são iguais e, assim, todas podem ser movidas
“em bloco”, em especial porque tramitam em meio eletrônico. Contudo, a realidade não se
mostra tão simples.
Primeiramente, a sobrecarga no cartório distribuidor, apesar das medidas emergenciais
tomadas pela Direção do Foro, 1º e 2º JECs e Tribunal de Justiça de Santa Catarina, comprometeu
os bons serviços daquele setor em mais de seis meses, afetando não só os juizados especiais
cíveis, mas as demais unidades sujeitas ao mesmo distribuidor. É fácil imaginar a incompreensão e
a justa insatisfação do jurisdicionado, que, esperando ter a solução do seu caso em 60 ou 90 dias,
em seis meses sequer teve sua petição inicial distribuída.

10

Os dados, assim como os que se seguem quanto ao exemplo dado, são de conhecimento primário do autor, em razão das
funções que exerce como Juiz de Direito titular do 1º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital-SC e Juiz Diretor do Fórum
Des. Eduardo Luz.
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Não fosse isso, cada novo ato do processo, mesmo que se tratasse apenas de repetição em
bloco – e não se trata – exige um tempo enorme para ser cumprido em todos. Basta imaginar que,
apenas para o magistrado simplesmente acionar a assinatura digital em bloco para cada
movimentação processual em todos os processos, o sistema digital tem capacidade de processar
no tempo do expediente forense, hardware e software considerados, entre duas a três mil
assinaturas digitais por dia, o que significa cerca um mês útil apenas para processar as assinaturas
digitais. Nem se mencione o exame de cada inicial e sua documentação, e o tempo de elaboração
dos despachos e sentenças, além da movimentação cartorária, mesmo que em bloco.
Pior, contudo, quando se pensa na pauta de audiências, no tempo que se levaria e no
número de conciliadores que se ocuparia para realizar audiência de conciliação individualmente
em cada um dos processos, em casos nos quais absolutamente nenhum acordo ocorreu,
notadamente pela própria natureza e volume das demandas e o temor dos réus de abrir
precedentes. Seria algo para vários anos de comprometimento da pauta.
Esse exemplo é dado para que se tenha a real dimensão do quanto esse tipo de demanda é
capaz de comprometer o bom funcionamento de um juizado especial cível, por melhor
dimensionados que sejam sua estrutura e seus recursos. Exemplos semelhantes poderiam ser
citados, de diferentes partes do país.
O fenômeno é de tal importância para a própria existência eficiente dos juizados especiais
que o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, entidade que congrega magistrados estaduais
integrantes do sistema de juizados especiais emitiu o Enunciado Cível nº 139, com o seguinte teor:
A exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às demandas sobre direitos ou
interesses difusos ou coletivos, dentre eles os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as
demandas individuais de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no exercício de
suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura
11
da ação civil coletiva, remeterão peças ao MP para as providências cabíveis.

Nada obstante entenda que a questão merece aperfeiçoamento normativo no sentido do
Enunciado Cível nº 139 do FONAJE, tenho opinião divergente do teor do referido enunciado. Com
efeito, não vislumbro nada na redação vigente da Lei nº 9.099/95 que permita excluir da
competência dos juizados especiais cíveis ações propostas por pessoas físicas capazes tão somente
pelo fato de estarem fundamentadas em interesses individuais homogêneos. Mais ainda quando
se tem em foco a finalidade da lei, de ampliação do acesso à justiça.
11

http://www.fonaje.org.br/site/enunciados/. Acesso em: 30 jan. 2014.
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Constatado que os juizados especiais cíveis, mesmo quando bem estruturados e
funcionando nos moldes da lei de regência, não têm condições de suportar o volume de ações
individuais repetitivas versando sobre direitos individuais homogêneos, evidencia-se a
inadequação do modelo processual previsto na Lei nº 9.099/95 para o processamento de tais
demandas.

A INADEQUAÇÃO DA LEI Nº 9.099/95 ÀS AÇÕES REPETITIVAS – O RISCO DE PERDA
DE LEGITIMIDADE DA NORMA
A Lei nº 9.099/95, quando criada, sem dúvida correspondia integralmente à realidade que a
justificava. Uma das maiores necessidades sociais, à época, com a então ainda infante Constituição
da República Federativa do Brasil, de 1988, era a de colocar em prática meios de efetivar as
garantias previstas no texto constitucional, entre elas a do amplo acesso à justiça. A luta de então
era pela criação do direito de qualquer um estar em juízo quando necessário, destruindo as
barreiras econômicas (com, v. g., a isenção de custas e a dispensa de assistência por advogado em
causas de valor igual ou inferior a vinte salários-mínimos), e garantindo, em causas de menor
complexidade, um processamento rápido, desburocratizado, alcançando-se uma solução justa,
preferencialmente autocomposta, com celeridade.
Pouco se cogitava, à época, mesmo porque até então ainda relativamente incipientes em
nosso país as normas e o manejo das ações coletivas, da utilização dos juizados especiais como
solução para os conflitos versando sobre interesses individuais homogêneos.
O modelo então adotado derivava, porém mais completo e ampliado, da Lei nº 7.244/84,
que criava e disciplinava os Juizados Especiais de Pequenas Causas, inspirados em grande parte,
por sua vez, nas Small Claims Courts norteamericanas, destinadas essencialmente à composição
de conflitos individuais típicos de menor complexidade e valor.
Sendo um modelo processual voltado aos meios autocompositivos de solução de conflitos,
privilegia a oralidade, exigindo a presença pessoal das partes, sem a qual as chances de solução
consensual diminuem significativamente. É fácil não só de concluir, como de constatar, que, em
milhares de ações semelhantes versando sobre interesses individuais homogêneos e figurando
grandes empresas no pólo passivo, a relação interpessoal exigida para a conciliação fica
prejudicada, seja pela impossibilidade de seu estabelecimento (de hábito quem comparece pela
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empresa é algum preposto nomeado de última hora, sem qualquer conhecimento dos fatos e sem
capacidade ou autorização sequer para conversar sobre termos de eventual acordo), seja porque,
para quem figura no pólo passivo, não se trata de resolver um conflito individual típico com um
consumidor, mas de ínfima parte de um problema maior, envolvendo milhares de consumidores,
sobre o qual a posição jurídica por si adotada deve considerar o volume total das ações.
O próprio rito processual, que contempla a realização de audiência em todos os casos e a
prevê inclusive como marco da resposta, tentando-se inicialmente a conciliação, denota que a Lei
nº 9.099/95 não foi criada para a solução de ações de massa versando sobre interesses individuais
homogêneos.
Trata-se de modelo processual, portanto, pensado e elaborado com o intuito claro de
facilitar o acesso à justiça e solucionar o problema da litigiosidade antes contida em relação a
ações tipicamente individuais de menor valor e complexidade. Sua evidente finalidade é a solução
de conflitos individuais típicos, inclusive os de consumo, desde que não trate de interesse
individual homogêneo, como nos clássicos exemplos do eletrodoméstico que apresenta algum
defeito de funcionamento ou da fatura da conta telefônica que ocasionalmente consignou
chamadas não realizadas.
Assim, a falta de correlação entre a solução criada para resolver problemas de outra
natureza e a dificuldade depois surgida (manejo de ações de massa nos juizados especiais), bem
como a decorrente pouca adaptabilidade do modelo processual vigente à necessidade de solução
de milhares de controvérsias envolvendo interesses individuais homogêneos, levam à nítida
conclusão de que os juizados especiais cíveis não são o nicho adequado para as ações repetitivas
ou de massa.
A matéria, porém, não é nova. Foi tratada em detalhas por destacados juristas, entre os
quais Ricardo Torres HERMANN.12
Incomoda, contudo, outra faceta dessa inadequação, que é o risco de deslegitimação da
norma.
Segundo Eros GRAU:

12

HERMANN, Ricardo Torres. O tratamento das demandas de massa nos Juizados Especiais Cíveis. Porto Alegre: Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Departamento de Artes Gráficas, 2010, p. 32-37.
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[...] o direito é um produto cultural, uma invenção do homem, sendo as realidades sociais o
elemento desde o qual se processa a sua invenção.
E prossegui afirmando que, assim como a sociedade inventa sua cultura, valora situações objetivas e,
diante delas, adota determinados princípios e ideias das quais defluem sentidos admitidos e
consentidos como convenientes à convivência social. A luta pela criação do direito positivo –
prossegui, ainda – é processada sobre a consideração de tais sentidos. Vale dizer: a sociedade
inventa sua cultura e, a partir dela, sob a pressão das forças sociais, o legislador cria o direito
positivo, que resultará legítimo ou ilegítimo.
Logo, concluí: podemos afirmar que a norma jurídica é legítima – dotada de legitimidade – quando
existir correspondência entre o comando nela consubstanciado e o sentido admitido e consentido
pelo todo social, a partir da realidade coletada como justificadora do preceito normatizado. A
legitimidade é um conceito material, ao passo que a legalidade é um conceito formal.
3. Quanto a isso, pouco tenho a alterar, Em verdade, o que posso fazer é simplificar o quanto
afirmei, dizendo agora, de outra forma, que dotado de legitimidade é o direito posto que
13
corresponde ao direito pressuposto. [...]

Rudolph von IHERING, anteriormente, referindo-se à relação entre o direito subjetivo e o
direito objetivo, lecionava:
Creio reproduzir fielmente a ideia corrente, ao dizer que a mencionada relação existe reside no fato
de que o direito objetivo é condição ou pressuposto do direito subjetivo. O direito concreto, ou
subjetivo, só pode efetivar-se quando estão presentes os pressupostos dos quais o direito abstrato
necessita para existir.
Conforme a teoria dominante, esse vínculo abrange as relações entre os dois tipos de direito, mas
esse modo de ver o mundo jurídico é, sem dúvida, unilateral, pois ressalta apenas a dependência do
direito concreto, ou subjetivo, em relação ao direito abstrato, ou objetivo, omitindo, além disso, o
fato de que tal relação de dependência se forma com igual intensidade em sentido inverso.
O direito concreto recebe não somente vida e força do direito abstrato, como também lhe devolve
14
esses elementos.

Conforme acima afirmei, e repito, a Lei nº 9.099/95, quando criada, e pelos primeiros anos
que se seguiram, correspondia integralmente à realidade que a justificava. Sem dúvida era dotada
de legitimidade plena e estava visceralmente concorde com a necessidade e o anseio sociais.
Apesar do fenômeno das ações de massa nos juizados especiais, estes seguem correspondendo ao
admitido, consentido e esperado pelo todo social, tanto que ainda gozam de credibilidade
popular. Portanto, a lei nº 9.099/95 ainda não perdeu sua legitimidade nem, a adotar-se o critério
de IHERING acima transcrito, sua efetividade e, pois, seu caráter de norma.
Mas até quando, a persistir a geometricamente crescente sobrecarga dos juizados especiais
cíveis com ações de massa, estes terão efetividade? Até quando continuará a existir a mútua
13

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8 ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 85-86.
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IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. 7 ed. revista da tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 79.

102
Produção Científica CEJURPS – 2015

alimentação de força e vida entre o direito concreto e o direito abstrato? Até quando persistirá a
legitimidade – conceito material, conforme já se viu na passagem de Eros GRAU acima citada – da
Lei nº 9.099/95? Até quando o direito pressuposto corresponderá ao direito posto?
A permanecer o agigantamento das ações de massa nos juizados especiais sem que
adaptações normativas sejam feitas, sua deslegitimação, ou perda de legitimidade, é certa.
Pense-se, por exemplo, numa ação versando sobre um acidente de trânsito de pouca
monta que tenha sido aforada imediatamente após o ajuizamento de dezenas de milhares de
ações versando sobre os mesmos interesses individuais homogêneos. A seguir-se o critério
cronológico, e dependendo da estrutura da unidade judiciária e número de conciliadores de que
disponha, a ação tipicamente individual, tratando do acidente de trânsito, caso evidente de
adequação ao modelo processual dos juizados especiais, teria sua primeira audiência marcada
para anos à frente, prejudicado o seu trâmite por milhares de feitos que, a rigor, deveriam estar
condensados em ação coletiva única no juízo ordinário.
O amplo acesso à justiça, em seu aspecto de célere e justa solução ao conflito, razão
mesma da criação e existência dos juizados especiais, terá sido sepultado. A desburocratização, a
rapidez, a simplicidade, a facilitação da autocomposição, em causas cíveis de menor
complexidade, todos feridos de morte. E tal quadro fático não será outro que o da deslegitimação
completa da Lei nº 9.099/95, ao menos em sua parte cível, que se terá então tornado nada mais,
para utilizar novamente a expressão de IHERING, que “[...] uma roda emperrada do mecanismo
jurídico, e que, por essa inércia, em nada contribui para seu funcionamento, podendo, pois, ser
suprimida sem que isso produza qualquer prejuízo.”15
Há necessidade, entretanto, de se olhar os fatos com alguma atenção. A realidade que
justificou a criação dos juizados especiais não se alterou. A base fática legitimadora da norma
essencialmente não se modificou. Afinal, ainda, e cada vez mais, é necessário garantir o amplo
acesso à justiça e a solução célere e justa às causas cíveis tipicamente individuais de menor
complexidade.
O que se verifica não é propriamente o esmaecimento gradual dos elementos fáticos
legitimadores do sistema, que seguem existindo e com força, mas o surgimento de um novo fato,
um novo fenômeno, qual seja, a litigância em massa nos juizados especiais, que não substituiu os
15

IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. 7 ed. revista da tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 79.
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fatos e necessidades mais antigos, mas a eles se agrega. Com efeito, este novo fenômeno fático
somou-se à realidade até então vigente, sem desconstituir as necessidades e anseios sociais que
ensejaram a criação do sistema de juizados especiais.
Assim sendo, o risco de deslegitimação dos juizados especiais cíveis não reside em eventual
anacronismo do direito pressuposto e nem sequer exata e totalmente do direito posto. Isto
porque o modelo processual previsto na lei de regência dos juizados especiais, assim como antes
do fenômeno da litigância em massa, continua adequado, repita-se, à garantia do amplo acesso à
justiça em relação às causas cíveis tipicamente individuais de menor complexidade.
O descompasso do modelo processual ora tratado, pois, não existe em relação aos fatos
que ensejaram a sua criação, ainda atuais, mas ao fenômeno posterior de litigância em massa, que
criou novas necessidades e acabou por afetar o bom funcionamento do modelo em relação às
necessidades para as quais ele foi criado, ainda vigentes.
Pode-se afirmar, sem maior risco de equívoco, que a litigância em massa, estranha ao
direito pressuposto dos juizados especiais cíveis, contaminou-os a ponto de comprometer sua
efetividade, porque o sistema acabou absorvendo uma demanda que não corresponde àquela
para qual nasceu.
Em outros termos, o risco de deslegitimação dos juizados especiais cíveis encontra-se na
crescente, e por ora inevitável, aceitação geral do desvirtuamento do direito posto para atender a
outro direito pressuposto, diferente daquele que lhe corresponde. Dizendo-se o mesmo de forma
mais simples, corre-se o risco de ter um direito posto cuja desvirtuamento não corresponda a
nenhum dos dois direitos pressupostos em questão.
Tal constatação parece ser de fundamental importância na medida em que, se o direito
pressuposto correspondente à norma vigente estivesse superado, ou se esta não mais
correspondesse àquela, seria simples caso de revogá-la.
Não é, contudo, o caso. Invertendo-se a ordem da idéia, imagine-se que, revogada hoje a
Lei nº 9.099/95, surgiria a imediata necessidade da criação de outro sistema assemelhado, que
garantisse o amplo acesso à justiça, com soluções céleres para as causas de menor complexidade e
valor, envolvendo conflitos tipicamente individuais. Afinal, há décadas já se sabe que os juízos
ordinários não contemplam adequadamente essa parcela dos litígios. Logo, a necessidade e anseio
sociais ainda existem.
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Visto isso, parece ser possível e até de pouca complexidade evitar esse risco de
deslegitimação dos juizados especiais cíveis, realinhando-os às suas finalidades primordiais e
conservando-os conectados à realidade, cada vez mais viva, que os inspirou.
Modificar legislativamente o direito posto para adequar os juizados especiais cíveis à
recepção e processamento das demandas repetitivas não parece ser a melhor solução, pois,
conforme exaustivamente já se afirmou, o direito pressuposto ensejador da norma não
corresponde minimamente ao novo direito pressuposto surgido.
O Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), sempre atento às dificuldades
enfrentadas por estes, acabou por emitir o Enunciado Cível nº 139, acima transcrito, fornecendo
com isso uma orientação preciosa.
Entretanto, o fato é que a Lei nº 9.099/95 não exclui expressamente as demandas
individuais repetitivas, fundadas em direitos individuais homogêneos, de sua competência. Não o
fazendo, parece difícil estender a interpretação das normas pertinentes ao alcance pretendido
pelo referido enunciado.
Desse modo, e sem nenhuma pretensão de esgotar o debate, aparentemente a melhor
solução para se evitar a perda de legitimidade dos juizados especiais cíveis que se avizinha, pelo
desvirtuamento da sua lei de regência, parece ser pequena alteração no direito posto para que
contemple aquilo que já integrava o direito pressuposto que lhe corresponde desde sua criação,
excluindo-se expressamente a competência dos juizados especiais cíveis para demandas
individuais baseadas em interesses individuais homogêneos.
Os anseios do todo social no tocante aos interesses individuais homogêneos e à litigância
de massa, assim, seriam contemplados pelo juízo ordinário, até a criação de direito posto que
correspondesse a esse direito pressuposto, preservando-se os juizados especiais cíveis do risco de
deslegitimação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De tudo quanto se procurou examinar, é possível ver que as ações repetitivas fundadas em
interesses individuais homogêneos, que se avolumam nos juizados especiais cíveis, afetam o seu
bom funcionamento e a garantia de amplo acesso à justiça que ensejaram sua criação. Entre
outros fatores, constatou-se a inadequação do modelo processual da Lei nº 9.099/95 ao
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processamento de tais ações de massa.
O direito pressuposto correspondente ao direito posto, no tocante aos juizados especiais
cíveis, continua existindo, porém o desvirtuamento da norma, com a recepção e o processamento
das ações de massa no sistema especial, gera risco à sua própria legitimidade.
É possível, acredita-se, evitar o risco de perda de legitimidade dos juizados especiais, pelo
desvirtuamento da sua lei de regência, com pequena alteração no direito posto, para que
contemple aquilo que já integrava o direito pressuposto que lhe corresponde desde sua criação,
excluindo-se expressamente a competência dos juizados especiais cíveis para demandas
individuais baseadas em interesses individuais homogêneos.
Sem a pretensão de esgotar o assunto, tem-se a esperança de que este pequeno estudo
possa somar-se a tantos outros e melhores que tratam do mesmo tema, engrossando o coro em
prol da preservação dos juizados especiais cíveis, sobretudo de seu fundamental papel na linha de
frente do Poder Judiciário, atendendo e solucionando com eficiência e celeridade os conflitos
cotidianos, tipicamente individuais, que cedo ou tarde e com maior ou menor intensidade acabam
por encontrar todas as pessoas.
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RESTRIÇÃO ÀS LIBERDADES FUNDAMENTAIS PELO INTERESSE PÚBLICO
Anuska Felski da Silva1

RESUMO
Trata-se de artigo elaborado para estudar as hipóteses em que se admite a limitação das
liberdades fundamentais do indivíduo a bem do interesse público, compreendido como interesse
da coletividade, preceito costumeiramente invocado pelo Poder Público para negar eficácia aos
direitos fundamentais. Com pesquisa doutrinária e utilização do método indutivo, apresenta uma
breve análise sobre os direitos fundamentais, enfocando especialmente as liberdades
fundamentais e a possibilidade de sua restrição sob o fundamento de interesse da coletividade,
possível apenas nas hipóteses constitucionalmente previstas e observando-se os critérios de
adequação, necessidade e proporcionalidade.

PALAVRAS-CHAVE: Liberdades fundamentais; restrições; interesse público.
INTRODUÇÃO
O presente estudo aborda a temática atinente à restrição de direitos fundamentais pelo
interesse público. Freqüentemente, quando instado judicialmente a responder a violação de
direitos – em especial liberdades fundamentais – o Poder Público, em sua defesa, argumenta com
a preponderância do interesse da coletividade sobre o interesse individual.
Embora de um matiz eminentemente administrativista, esse argumento vem sendo alçado
à esfera constitucional, com a finalidade de legitimar a negativa de efetividade aos direitos – mais
especificamente, às fundamentais.
Assim, busca-se com este estudo, através do método indutivo, demonstrar, com
fundamento nas doutrinas a respeito de Robert Alexy2 e Luigi Ferrajoli3, e com a contribuição, a
1
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exemplar utilizado)
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respeito, de Paulo Ricardo Schier4, determinar se é possível tal restrição, e em quais hipóteses.

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Ao se iniciar um estudo sobre as liberdades fundamentais, há que se observar, inicialmente,
que apenas com a formulação das Constituições se pode falar efetivamente em direitos
fundamentais, já que a própria Constituição surgiu justamente da necessidade de se restringirem
os poderes do soberano, adotando-se a fórmula de tripartição – e, assim, limitação – dos poderes,
que, remontando a Aristóteles, foi posteriormente retomada por Locke e Montesquieu.
Montesquieu, como bem analisou Pedro Manoel Abreu, pretendia, na verdade, precaver o sistema
dos abusos decorrentes do exercício do poder, da força corruptora do mando político,
entendendo, portanto, necessário que o próprio poder contivesse o poder; que cada uma das três
funções do Estado, exercidas por órgãos distintos, contivesse os abusos da outra.5
Concluiu o mesmo autor que “a transformação do Estado absoluto em Estado de Direito
dá-se simultaneamente com a transformação do súdito em cidadão”, ou seja, aqueles passaram a
ser sujeito de direitos, direitos que não seriam mais tão somente ‘naturais’, mas constitucionais
frente ao Estado, “e o denominado contrato social não se reveste mais de mera teoria filosóficopolítica, porquanto se conforma em pacto constitucional com um conjunto de soberania
reciprocamente limitada” 6.
Assim, apenas com a limitação do poder do soberano (ou do Estado) se poderia falar
efetivamente em garantia dos direitos fundamentais do indivíduo. Nessa esteira, conforme
ponderou Ingo Sarlet, ao observar que a proteção da liberdade por meio dos direitos
fundamentais é, na verdade, proteção por meio do Direito, pode-se afirmar que
[...] a Constituição (e, neste sentido, o Estado constitucional), na medida em que pressupõe uma
atuação juridicamente programada e controlada dos órgãos estatais, constitui condição de existência
das liberdades fundamentais, de tal sorte que os direitos fundamentais somente poderão aspirar à
eficácia no âmbito de um autêntico Estado constitucional.[...] Além disso, como já havia sido objeto
de previsão expressa na declaração de direitos da ex-colônica inglesa da Virgínia (1776), os direitos
fundamentais passaram a ser simultaneamente a base e o fundamento (basis and foundation of

4
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government), afirmando, assim, a idéia de um Estado que, no exercício de seu poder, está
7
condicionado aos limites fixados na sua Constituição.

Conclui-se, portanto, que apenas com a formulação das Constituições se pode falar
efetivamente em direitos fundamentais, com seus atributos de universalidade e indisponibilidade.
Acerca destes, aliás, Luigi Ferrajoli propõs uma definição teórica, formal e estrutural, segundo a
qual “são ‘direitos fundamentais’ todos aqueles direitos subjetivos que dizem respeito
universalmente a ‘todos’ os seres humanos enquanto dotados do status de pessoa, ou de cidadão
ou de pessoa capaz de agir”8.
E, acerca da indisponibilidade, esclareceu que para garantir-se um direito como
fundamental, deve ser retirado da disponibilidade política e da disponibilidade do mercado,
“formulando-o na forma de uma regra geral e por isso conferindo-lhe igualmente a todos”9.
Destarte, se é certo que a Constituição surgiu como um limitador do poder do soberano,
além de dividi-lo e atribui-lo a entes distintos, também teve como tarefa elencar e assegurar os
direitos fundamentais, com os atributos identificados por Ferrajoli.
Touraine, citado por Abreu, identifica como dimensões interdependentes da democracia o
respeito pelos direitos fundamentais, a cidadania e a representatividade de seus dirigentes10.
Não se fará aprofundada digressão acerca das dimensões dos direitos fundamentais. Anotase, contudo, que se inicialmente se viu a positivação dos direitos de liberdade do indivíduo, que
proclamavam uma abstenção do Estado, não intervenção na autonomia individual, com origem,
como consabido, no pensamento liberal burguês do século XVIII, de cunho individualista, além das
chamadas liberdades de expressão coletiva e os direitos de participação política, em um segundo
momento, com o surgimento do Estado do bem-estar social, identificaram-se os direitos que
demandam prestações positivas do Estado, de forma a assegurar, igualmente, aos indivíduos, o
acesso às condições mínimas de existência. Após, no que diz com a denominada terceira dimensão
dos direitos fundamentais, comumente denominados direitos de solidariedade – ou fraternidade,
atentando-se para a denominação inspirada nos ideais da Revolução Francesa, tem-se os direitos
transindividuais, que transcendem a figura do indivíduo, revelando preocupações com a
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coletividade. Paulo Bonavides fala, atualmente, em quarta dimensão – ou geração - de direitos
fundamentais, inerentes à sociedade politicamente globalizada, apontando como tais os direitos à
democracia, à informação e ao pluralismo11, e em uma quinta dimensão, em que se situa o direito
à paz: “Tão característico e idôneo quanto a liberdade o fora em relação aos da primeira geração,
a igualdade aos da segunda, a democracia aos da quarta, e doravante a paz há de ser com respeito
aos da quinta.”12
Ou seja, a evolução do reconhecimento desses direitos acompanha, necessariamente, a
solidificação da cidadania, o reconhecimento do indivíduo como livre, igual e fraterno.
Cumpre, neste ponto, destacar ao menos dois pontos na obra “A Era dos Direitos”, de
Norberto Bobbio. Primeiro, sua afirmativa no sentido de que os direitos do homem constituem
uma classe varável, já que seu elenco se modificou e continua se modificando ao longo com a
mudança das condições históricas:
Direitos que foram submetidos a radicais limitações nas declarações contemporâneas; direitos que
as declarações do século XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, foram submetidos a radicais
limitações nas declarações contemporâneas; direitos que as declarações do século XVIII nem sequer
mencionavam, como os direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas recentes
declarações. Não é difícil prever que, no futuro, poderão emergir novas pretensões que no momento
nem sequer podemos imaginar. 13

Assim, o que se definiu como fundamental em uma época e para uma civilização não
necessariamente permanecerá sendo fundamental em outro momento e outra cultura14, mesmo
porque os avanços da sociedade fazem surgir novas demandas que não raro aparentam conflitar
entre si. O direito de propriedade, por exemplo, que se constituiu em liberdade fundamental,
sofreu séria limitação ao longo do tempo, para atender, por exemplo, a sua função social (art. 5º,
XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil15); a liberdade fundamental de reunião

11

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 23.ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 571. Discorrendo a esse respeito,
enfatiza: “A democracia positivada enquanto direito da quarta geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta.
Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação
correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há de ser também uma democracia isenta já das contaminações da
mídia manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e unitarista, familiar aos monopólios do poder. Tudo
isso, obviamente, se a informação e o pluralismo vingarem por igual como direitos paralelos e coadjutores da democracia; esta,
porém, enquanto direito do gênero humano, projetado e concretizado no último grau de sua evolução conceitual”.

12

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. p. 583.
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BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Título original: L’età
dei Diritti. p. 18.
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BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. Título original: L’età
dei Diritti. p. 18.
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Disponível

em:

encontrou restrição, passando a ser admitida apenas para fins pacíficos, sem armas (art. 5º, XV, da
mesma Constituição); o livre exercício da atividade econômica, atualmente não prescinde da
observância de determinados princípios, descritos no art. 170 da mesma Constituição,
especialmente o da defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Em segundo lugar, anota-se que já em 1951, quando redigiu este trecho da obra, para além
de catalogar e abordar as características destes direitos, apontou para a difícil tarefa de conferirlhes efetividade:
Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a sua natureza e seu fundamento, se
são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para
16
garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados.

Ao que parece, a efetivação destes direitos ainda não deixou de ser um desafio para a
humanidade.
Destarte, passa-se, no próximo item, quais restrições o Estado Democrático de Direito
admite relativamente às liberdades fundamentais.

LIBERDADES FUNDAMENTAIS E SUAS RESTRIÇÕES
No presente estudo, se objetiva tratar especificamente das liberdades fundamentais, que
foram o ponto de partida para todo o processo de reconhecimento dos direitos fundamentais,
inicialmente, como visto, como forma de limitar a atuação do soberano, e, atualmente, como
limitador da atuação do Estado, em cotejo com o interesse público.
A respeito das liberdades fundamentais que existem em relação ao Estado, Robert Alexy
afirmou que todas são protegidas, “no mínimo, por um direito, garantido direta e subjetivamente,
a que o Estado não embarace o titular da liberdade no fazer aquilo para o qual ele é
constitucionalmente livre”.17
O mesmo autor distinguiu as proteções por meio de proibições, chamadas de proteções
negativas – ou direitos de defesa – e as proteções por meio de ações, ou seja, proteções positivas.
Ainda estabeleceu um norte para exame das limitações das liberdades garantidas por proteções
negativas, em que se proíbem ações obstaculizadoras positivas:

16

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 25.

17

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. p. 234.
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Um ponto no qual o princípio da liberdade negativa em nada difere de outros princípios é facilmente
encontrável: tudo aquilo que afeta negativamente a realização desse princípio pode ser objeto de
um exame de adequação e de necessidade. Os problemas surgem, contudo, quando se trata do
exame da proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, do sopesamento. A lei do sopesamento
exige, no caso de um aumento na intensidade da afetação da liberdade, que o peso das razões que
fundamentam essa afetação também aumente. Mas o que se deve entender por intensidade na
18
afetação da liberdade negativa?

Adiante, porém, indicou, com base em decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão,
como fonte jurídico-positiva de critérios substanciais, a norma (que, considera, tem caráter de
princípio) da dignidade da pessoa humana19, pela qual se aferiria inclusive essa intensidade de
afetação na liberdade, considerada como “de um ‘indivíduo referido e vinculado a uma
comunidade’”

20

, nos limites daquilo que é razoavelmente exigível, preservando-se a

independência da pessoa21.
Essa fórmula, no seu entender, “não apenas diz que a liberdade é restringível, mas também
que ela é restringível somente diante da presença de razões suficientes”22, ou seja: ainda
permaneceria a exigência, pelo princípio da liberdade negativa, de uma razão suficiente para
qualquer restrição à liberdade, por menor que seja: a partir disso, alguém poderia alegar que ele
nada tem a ver com a dignidade humana. Para perceber que isso não é assim, é necessário refletir
sobre o que ocorreria se não fosse exigido nenhum motivo suficiente para as restrições
insignificantes à liberdade. Significaria que, nesses casos, seriam possíveis restrições arbitrárias à
liberdade. Nas pequenas coisas o indivíduo poderia ser submetido a toda forma de chicanas sem
fundamentos. Mas ter sua liberdade arbitrariamente restringida é algo incompatível com a
dignidade humana mesmo quando se trata de pequenas coisas, independentemente da
inexistência de consenso sobre a forma como se define ‘pequeno’ ou ‘insignificante’. Diante disso,
o princípio da liberdade negativa pode basear-se, em toda a sua amplitude, no princípio da
dignidade humana.23
Ferrajoli, de seu turno, adotou a dignidade da pessoa como o primeiro critério para se fixar
quais direitos devem ser garantidos como fundamentais. Propôs, outrossim, que a diferença entre
direitos patrimoniais singulares e direitos fundamentais universais, ou seja, entre aquilo que

18

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. p. 352.
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ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. p. 354.

20

ALEXY, 2008, p. 357. Nota no original: BVerfGE 45, 187(227).
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BVerfGE 4, 7, apud ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. p. 357.
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ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. p. 357.

23

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. p. 358.
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denomina como esfera do disponível ou de mercado e esfera do indisponível ou da dignidade,
pode ser fundada na oposição kantiana entre “aquilo que tem um preço” e “aquilo que não
admite equivalente”:
[...] Mas o que é que garante a dignidade da pessoa? São aqueles direitos fundamentais que
asseguram o ‘respeito’, dos quais fala Kant, da sua identidade de pessoa: por um lado, direitos de
liberdade, que são todos – da liberdade pessoal à liberdade de consciência, da liberdade de
pensamento aos direitos de autonomia civil e política – direitos à afirmação, à tutela e à valorização
de todas as diferenças de identidade que fazem de cada indivíduo uma pessoa igual a todas as
outras; de outro lado, os direitos sociais à sobrevivência, que são todos – dos direitos à saúde e à
instrução aos direitos à subsistência e à previdência – direitos à redução das desigualdades nas
condições de vida, as quais não têm relação com a identidade das pessoas, mas sim com as suas
24
discriminações ou disparidades de caráter econômico ou social .

E a respeito da possibilidade de restrição desses direitos, estabeleceu que “os direitos
fundamentais constitucionalmente estabelecidos são, portanto, normas substanciais sobre a
produção legislativa”25, tanto formais quanto substanciais, estas que dizem respeito ao significado
das normas produzidas:
O conjunto dessas normas substanciais circunscreve aquela que chamei de a “esfera do indecidível”:
a esfera do “indecidível que”, determinada pelo conjunto dos direitos de liberdade e de autonomia,
os quais impõem limites, ou seja, proibições de lesão cuja violação gera antinomias, e a esfera do
‘indecidível que não’, determinada pelo conjunto dos direitos sociais, os quais impõem vínculos, quer
dizer, obrigações de prestação cuja inobservância gera lacunas. Somente o que fica fora dessa esfera
é a ‘esfera do decidível’, com base no exercício dos direitos de autonomia: da autonomia política,
mediada pela representação, nas produções das decisões públicas; da autonomia privada,
diretamente exercida sobre o mercado, na produção das decisões privadas. A esfera do decidível,
confiada à dimensão formal da democracia, resulta, então, limitada e vinculada pela esfera do
indecidível delineada pela dimensão substancial, que chega à democracia pela constitucionalização
dos direitos fundamentais como normas substanciais sobre a produção normativa. É nessas duas
dimensões, ambas necessárias, que se baseia o paradigma da atual “democracia constitucional”, em
virtude do qual é retirado, a qualquer poder decisional, público ou privado, a disponibilidade dos
direitos fundamentais e dos outros princípios constitucionais, como a separação dos poderes e a
26
independência da jurisdição e das outras funções de garantia.

Assim, tendo como base as lições de Alexy e Ferrajoli, se infere, como critérios para a
análise da possibilidade de restrições das liberdades fundamentais, inclusive na realidade
brasileira, o exame de adequação, necessidade e proporcionalidade, esta informada sobretudo
pelo princípio da dignidade humana. Ainda, segundo Ferrajoli, os próprios direitos fundamentais,
no que diz com o caráter formal e substancial, já informam a esfera do decidível, ou seja, aquilo
sobre o que se pode legislar, do que se conclui que a possibilidade de restrição deve vir prevista no
próprio texto constitucional.
24

FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria dos Direitos e dos Bens Fundamentais. p. 105.

25

FERRAJOLI, Luigi. Por uma Teoria dos Direitos e dos Bens Fundamentais. p. 110.
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Esclarece-se que, para definir-se adequação (ou, como a ele se refere, idoneidade) e
necessidade, utilizam-se as palavras de Abboud, para quem o princípio da idoneidade determina
que as medidas restritivas em causa sejam aptas a realizar o fim visado com a restrição ou
contribuam para alcançá-lo; o princípio da necessidade preconiza que de todos os meios idôneos
disponíveis e igualmente aptos a prosseguir o fim visado com a restrição, deve-se escolher o meio
que produza efeitos menos restritivos27.
Este autor, com base em interpretação da Constituição Federal suíça, enumerou os
seguintes requisitos para que se admita a restrição a direito fundamental: a) a restrição deve estar
constitucionalmente autorizada; (b) a limitação deve ser proporcional; (c) restrição deve atender
ao interesse social, privilegiando assim outros direitos fundamentais; (d) o ato do poder público
que restringe direito fundamental deve ser exaustivamente fundamentado; (e) o ato do poder
público que restringe direito fundamental pode ser amplamente revisado pelo Poder Judiciário28.
Já de acordo com Paulo Ricardo Schier, emergem da doutrina de J. J. Gomes Canotilho e
Vital Moreira os seguintes critérios para a leitura das restrições dos direitos fundamentais:
Os direitos fundamentais só podem ser restringidos nos casos expressamente admitidos pela
Constituição; (ii) não existe uma cláusula geral de admissão de restrição dos direitos fundamentais;
(iii) a restrição só pode ter lugar por atividade do próprio constituinte originário (que pode
estabelecer a restrição diretamente) ou nos casos em que este (poder constituinte originário)
autorizou expressamente pela via da lei (reserva de lei), sendo, portanto, ilícita a restrição pelo
veículo regulamentar; (iv) não pode a lei restritiva, ainda quando autorizada, devolver o juízo de
restrição para o campo de atuação discricionária da Administração Pública; (v) mesmo quando
autorizada, a restrição só poderá ser reputada legítima na medida necessária para salvaguardar
outro direito fundamental ou outro interesse ou bem constitucionalmente protegido, sujeitando-se,
logo, aos princípios da proibição do excesso e da proporcionalidade; (vi) as leis restritivas devem ter
caráter geral e abstrato e, por fim, (vii) as leis restritivas devem estar materialmente vinculadas ao
29
princípio da preservação do núcleo essencial.

Com as propostas acima formuladas, passa-se a tratar do interesse público, e da questão
atinente ao seu conflito com as liberdades fundamentais.

O INTERESSE PÚBLICO E A LIMITAÇÃO ÀS LIBERDADES FUNDAMENTAIS
Para examinar a questão atinente à limitação das liberdades sob o fundamento do
27

ABBOUD, Georges. O mito da supremacia do interesse público sobre o privado: a dimensão constitucional dos direitos
fundamentais e os requisitos necessários para se autorizar restrição a direitos fundamentais. Revista dos Tribunais, São Paulo ,
v.100, n.907, maio 2011, p. 108.
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interesse geral, é importante esclarecer que, como já dito, neste estudo se adota a idéia de
supremacia do interesse público conforme definida por Celso Antonio Bandeira de Mello, segundo
a qual
Trata-se de verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. Proclama a superioridade
do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre o do particular, como condição, até
30
mesmo, de sobrevivência e asseguramento deste último .

Ou seja, entende-se aqui, como interesse público, o interesse da coletividade.
E ao se discutir a prevalência da coletividade sobre o particular, importante imergir na
análise feita por Ronald Dworkin na obra “O império do Direito” acerca do argumento utilitarista,
embasado em três passos:
(1) Todos têm o dever moral geral de agir, em cada decisão que tomam, inclusive naquelas sobre o
uso de seus próprios bens, como se os interesses de todas as outras pessoas fossem tão importantes
quanto os seus próprios interesses e os das pessoas que lhes são mais próximas, como os familiares
e os amigos; (2) As pessoas agem desse modo quando tomam decisões que aumentam a felicidade
média da comunidade como um todo, trocando aquilo que alguns perdem em termos de felicidade
por aquilo que outros ganham; (3) a melhor explicação prática do dever que decorre desses dois
primeiros passos, o dever de aumentar a felicidade média, assume a forma de regras de simulação
de mercado da responsabilidade pessoal [...]. As pessoas deveriam simular mercados e tornar a
comunidade mais rica desse modo, não porque uma comunidade mais rica seja em média mais feliz,
mas porque ela geralmente o é, e porque não se pode esperar que qualquer outro modelo de
31
responsabilidade seja melhor para a felicidade média .

Ocorre que, como afirma, mesmo que se confirmem os segundo e o terceiro passos, que
não superam os argumentos no sentido de que a comunidade mais rica não é necessariamente
mais feliz, e que também a felicidade da maioria pode passar por submissão de alguma minoria a
práticas indizíveis – o escravagismo e o nazismo são fáceis exemplos –, “a autonomia pessoal
praticamente desapareceria numa sociedade cujos membros aceitassem o dever da simulação de
mercado, pois tal dever nunca estaria inativo”.32
A maioria de nós acredita que não temos o dever geral de tratar todos os outros membros de nossa
comunidade com igual preocupação e interesse em tudo o que fazemos. Mas acreditamos que nosso
governo, a comunidade personificada, tem esse dever, e nessa responsabilidade pública geral
poderíamos esperar encontrar alguma explicação de, porque, quando indivíduos, também temos às
33
vezes esse dever.

E, por fim, pontuou que quando os cidadãos privados deparam com conflitos entre seus
30

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 29.
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DWORKIN, Ronald. O império do direito. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999. Título original:
Law´s empire. p. 348.
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direitos abstratos nas normas do “comon law” sobre a propriedade, “devem resolver esses
conflitos voltando-se para o princípio básico que o sistema geral precisa respeitar: o princípio de
que todos devem ser tratados como iguais”.34
Volta-se, outrossim, à idéia de universalidade dos direitos fundamentais.
E há que se indagar que se os direitos fundamentais – e, bem assim, as liberdades – são
direitos que o cidadão tem contra o Poder Público e contra a própria sociedade, sendo a sua
proteção interesse desta, em que medida se poderia aceitar justamente o interesse público,
compreendido como interesse da coletividade, como um seu limitador genérico e implícito –
porquanto não estabelecido como cláusula geral pela Constituição da República Federativa do
Brasil, se “tão logo algum direito fundamental seja lesionado também e sempre será afetado o
interesse público”.35
O reconhecimento indiscriminado da supremacia do interesse da coletividade sobre os
direitos fundamentais, observa-se, atenta contra a universalidade e indisponibilidade desses
direitos, características que lhes são reconhecidas, como visto, por Ferrajoli, submetendo o
indivíduo à vontade de uma momentânea maioria, cujas vontades já foram objeto de advertência
por Dworkin.
Schier, enfatizando a unidade da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua
dupla dimensão – “todos os princípios e regras constitucionais dialogam entre si” e “todos os
preceitos constitucionais, de regras ou princípios, encontram-se no mesmo patamar de
hierarquia” –, afirmou que se a lei Fundamental, em algumas situações, ponderando princípios e
direitos in abstrato, reconheceu previamente a prevalência de alguns interesses públicos, não
autorizou, de outro tanto, que se afirmasse tratar-se de um princípio geral de supremacia do
interesse público sobre o privado, pois, se assim fosse, não estariam explicados os casos em que o
texto fundamental faz a opção diversa, “quando, ponderando in abstrato, reconhece previamente
a prevalência dos direitos, liberdades e garantias individuais perante o Estado, como parece ser a
regra”.36
Enumera, outrossim, as seguintes possíveis situações, sem perder de vista a inexistência de
um critério universal de preferência ou supremacia do interesse público:
34
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I – Interesses públicos e privados se complementam e se harmonizam, não se encontrando, em
regra, em conflito, pois a realização de um importa na do outro;
II – Eventuais colisões são resolvidas previamente pelo constituinte originário, que pode optar pela
prevalência dos interesses privados (como parece ser o mais usual) ou pela prevalência dos
interesses públicos (como parece ser a exceção em homenagem ao princípio da legalidade e do
Estado de Direito);
III – Outras colisões são remetidas ao campo das restrições dos direitos fundamentais, onde o
constituinte, expressamente, autoriza que os direitos, liberdades e garantias individuais cedam,
mediante ponderação infraconstitucional (observado o princípio da reserva de lei) em favor de
interesses públicos, sempre com observância do critério (ou princípio) da proporcionalidade e
respeito (manutenção) do núcleo essencial daqueles (por decorrência da proibição do excesso);
IV – Um último grupo de colisão entre interesses públicos e privados, que não venham a se
enquadrar nos anteriores, deverá ter solução remetida à ponderação de princípios (ou valores)
diante do caso concreto, através não da mediação legislativa mas sim jurisdicional (levando-se em
conta, sempre, critérios de proporcionalidade e razoabilidade). Aqui o juiz, em face de cada caso
concreto, deverá, sem adotar nenhum critério de preferência predeterminado, decidir, em face dos
diversos elementos que integram o âmbito normativo de cada preceito em conflito, qual deverá
37
prevalecer.

Observa-se, nas terceira e quarta hipóteses, que a solução remonta, da mesma forma, à
possibilidade de restrições dos direitos fundamentais, conforme sugeridos pelos autores citados:
possibilidade inferível do texto constitucional; adequação e necessidade, preservando-se o núcleo
essencial, e proporcionalidade, atendendo à dignidade humana.
Em conclusão, pois, o que se observa é que se o processo de reconhecimento de direitos
fundamentais, como já advertia Norberto Bobbio, não é estanque, já que com o progresso da
civilização outros direitos foram sendo identificados, ao tempo em que se possibilitou falar nos
direitos assim denominados de fraternidade, cujo titular é a coletividade, o exercício das
liberdades fundamentais passou a encontrar restrição nesses mesmos direitos.
Tem-se, outrossim, por tudo o que se viu nos autores citados, que não se pode falar em
restrição aos direitos fundamentais que não decorra desses mesmos direitos, assim considerados
aqueles positivados no texto constitucional, não havendo falar-se em possibilidade de limitação
das liberdades fundamentais com base no interesse público como um princípio constitucional
implícito. Ele há de estar expresso no texto constitucional, e orientam a sua aplicação os critérios
propostos por Alexy, como acima visto, conjugados com a definição de Ferrajoli, ou seja,
atentando-se para a adequação e necessidade, e, ainda, proporcionalidade.

37
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no que foi analisado, observa-se que a consolidação dos direitos fundamentais
ocorreu com a necessidade de garantir-se, inicialmente, os direitos elementares do indivíduo,
especialmente os de liberdade, contra a atuação do soberano, persistindo essa necessidade,
atualmente, em face do arbítrio do Estado.
E a própria constitucionalização desses direitos determinou a necessidade de se
estabelecerem critérios para a limitação destes, de forma a subtrair do legislador a sua
disponibilidade, que se concluiu serem a possibilidade inferível do texto constitucional; adequação
e necessidade, preservando-se o núcleo essencial, e proporcionalidade, atendendo à dignidade
humana, não se visualiza o interesse da coletividade.
Observa-se, aliás, que no presente estudo tratou-se do interesse público como interesse da
coletividade. Ou seja, sequer cogitou-se abordá-lo como sinônimo de interesse do Poder Público,
este que, como já dito alhures, encontrou seu freio na positivação dos direitos fundamentais com
as Constituições.
Em assim sendo, e considerando que a própria positivação no texto constitucional garantiu
eficácia a esses direitos, não se admite, com base no aqui estudado, que o critério abstrato de
interesse da coletividade seja eleito como fórmula mitigadora dos efeitos das liberdades
fundamentais já constitucionalmente positivados, para, sob o critério utilitarista desenhado por
Ronald Dworkin, se atingir a felicidade média da população. Ora, a coletividade só poderá falar em
direitos assegurados se respeitar as liberdades do indivíduos, mitigáveis na forma estabelecida
pelo poder constituinte originário, observando, conforme critérios defendidos por Alexy e
Ferrajoli, a necessidade e adequação da redução, e a sua proporcionalidade, atentando para a
dignidade humana.
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O FENÔMENO DA AUTOTUTELA EM RAZÃO DA FALÊNCIA DA PROTEÇÃO ESTATAL
Bruno de Macedo Dias1

RESUMO
O artigo analisa o crescimento do número e da gravidade de atos de autotutela – ou justiça
com as próprias mãos – no Estado brasileiro e procura relaciona-lo com a sensação de insegurança
experimentada, decorrente das falhas na prestação da segurança pública e na insatisfatória
implementação da punição pelos crimes. A tese é desenvolvida em três etapas: evolução da
composição de conflitos até a consolidação da tutela estatal, estabelecimento da segurança
pública como dever do Estado e a falha do Estado em cumprir com esse dever. Ao final, tem-se um
último capítulo para demonstrar alguns fenômenos de autotutela constatados nos últimos anos.
Conclui-se, por fim, que é fundamental o enfoque na causa destes fenômenos, desenvolvendo-se
a segurança pública para fortalecer no cidadão a certeza de um Estado presente e eficiente.
Utilizou-se metodologia dedutiva com levantamento bibliográfico, de publicações jornalísticas e de
pesquisas publicadas.

PALAVRAS-CHAVE: Autotutela. Falência da proteção estatal. Segurança pública. Punição.
Insegurança.

INTRODUÇÃO
Os produtos de arte, quando de qualidade e bem utilizados e estudados, podem ser
aproveitados para entender os eventos do mundo. É muito frequente que filmes e livros de ficção
tragam importantes lições, seja por se inspirarem em fenômenos reais ou por correspondem a
brilhantes análises que seus autores fazem do mundo.
Nesta linha, recorda-se o infortúnio de Amerigo Bonasera nos primeiros momentos da obra
“O Poderoso Chefão”, e o diálogo deste e do célebre personagem Don Vito Corleone.
A filha de Bonasera fora agredida pelo namorado e um amigo, que haviam tentado
1
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violenta-la. Em razão das agressões, ela sofreu graves danos físicos, especialmente no rosto. O seu
pai, fiel às normas norte-americanas, procurou a polícia e aguardou o julgamento judicial. Tinha
certeza de que aquele evento, que alterou a vida de sua filha, não ficaria impune, mas foi
surpreendido com a decisão judicial que suspendeu a sentença condenatória de três anos e
libertou os infratores. Dentre os argumentos utilizados, estavam a juventude e as boas famílias
dos agressores.2
Revoltado com a decisão, Bonasera conclui que viveu uma farsa e decide procurar Don Vito
Corleone – cuja esposa era madrinha de sua filha – a quem sempre manteve-se distante pela fama
de manter negócios ilícitos.
Neste diálogo, O Poderoso Chefão lembra Bonasera de uma clara dualidade de poderes.
Seu interlocutor havia escolhido as normas e a justiça estatal, confiado na proteção do Estado e
em seus julgamentos e precisaria conformar-se com suas deliberações. Essas normas e
julgamentos, segundo ele, seriam sujeitas ao erro e às imperfeições, bem como às influências
escusas que autoridades públicas poderiam sofrer de agentes externos.
Todavia, ele salienta que sua forma de lidar com os problemas era outra, baseada
essencialmente na proteção de amigos e familiares, de modo que uns auxiliassem os outros, para
que não ficassem desprotegidos. Desta forma, mesmo quando não pudessem contar com o
amparo estatal, teriam sempre a proteção do Don para obterem a justiça. Na conclusão do
diálogo, em troca da promessa de amizade de Bonasera, Don Corleone assegura que faria justiça a
sua filha, através de uma “punição” apropriada aos agressores.3
Embora o livro já possa ser considerado um clássico literário, não resta dúvida de que o
filme tornou-se uma das mais celebradas películas da história da indústria cinematográfica. Parte
disso, obviamente, deve-se à direção brilhante, interpretações estupendas e a um enredo
envolvente.
Nada obstante, grande parte do fascínio gerado pela obra esconde-se na riqueza com que
ela capta lições antropológicas, psicológicas e sociais.
Ao tratar da história de uma importante família da máfia de origem italiana nos Estados
Unidos da América, o modo como seu surgimento e existência são justificados atraem inesperada
2
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simpatia do leitor/expectador pela família de criminosos, mesmo diante de toda a violência
retratada.
Dentre os motivos que fundamentam a existência dos Dons, apresentam-se: a injustiça da
lei, descrença na aplicação da lei pelo Estado, sensação de insegurança e medo em relação à
criminalidade e a corrupção das esferas de poder e a necessidade de proteger diretamente – à
revelia do Poder Público – a família e os amigos.
Esses pressupostos, todos configurados na obra, atenuam o julgamento das atitudes da
Família Corleone, atraindo a simpatia do leitor/expectador, que compreende a sensação de
desproteção pelo Poder Público no contexto narrado.
Volta-se, na obra, aos bárbaros momentos da história da humanidade, nos quais,
inexistindo um Poder Estatal para dar segurança e ministrar a justiça, as pessoas deveriam resolver
diretamente os seus problemas.
Da mesma forma como a arte imita a vida, a vida também imita a arte, e frequentemente
lições literárias podem ensinar muito sobre o mundo.
Na medida em que eventos nos quais cidadãos fazem justiça com as próprias mãos
começam a se empilhar nos noticiários, é inevitável o paralelo com a obra referida.
A cada ocorrência criminosa como essas, nas quais um grupo ou indivíduo julga-se no
direito de se substituir ao Estado na aplicação de sua concepção de Justiça, duas análises podem
ser feitas: examinar o quão repugnantes e perigosas essas medidas são ou investigar o motivo
pelo qual elas estão ocorrendo.
A primeira pergunta não será apurada neste espaço. Não resta dúvida de que essas
atitudes não tem espaço em um Estado Democrático de Direito e qualificá-las em nada ajudará a
diminuir tais fenômenos.
O presente artigo, por óbvias limitações de espaço, tentará reunir elementos para que o
leitor chegue a suas próprias conclusões sobre a segunda análise – os motivos pelos quais os
cidadãos estão recorrendo a autotutela em resposta aos conflitos vivenciados.
Para tanto, primeiro será estabelecida a aplicação da lei e a segurança como premissas
básicas do Estado; na sequência busca-se verificar se o Poder Público de fato está correspondendo
com essas expectativas; e, por fim, serão apresentados, a título exemplificativo, alguns casos de
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autotutela ocorridos no país.

A EVOLUÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE CONFLITOS NA HISTÓRIA ATÉ A CRIAÇÃO DA
TUTELA ESTATAL
A noção de monopólio da jurisdição, assim conhecido como o poder-dever de o Estado
resolver os litígios e assegurar a aplicação das leis que ele mesmo edita, é compreendida a partir
da evolução histórica das formas de resolução de conflitos.
Esse estudo, inserido na disciplina processual, mais especificamente na teoria geral do
processo, guarda estreita relação com o desenvolvimento da humanidade, das sociedades e
civilizações. Quanto maior a barbárie, mais cruéis e inseguras eram as formas de resolução de
conflitos. Por outro lado, em sociedades desenvolvidas, passa-se a buscar meios mais seguros,
justos e civilizados para resolver os litígios.
Primeiramente, é essencial definir o que pode ser denominado litígios. O conceito mais
clássico no processo civil foi estabelecido por Francesco Carnelutti4. Para o processualista, o
homem, por natureza, tem necessidades e interesses quanto aos bens existentes. Entretanto, os
bens são finitos e o interesse dos indivíduos é infinito.
Por conseguinte, diferentes indivíduos podem interessar-se pelo mesmo bem. Assim, temse, de um lado, uma pretensão sobre este e, de outro, uma resistência à pretensão manifestada.
Surge, por conseguinte, um conflito de interesses, já que, para suprir suas necessidades, dois ou
mais homens almejam um determinado bem: Se não há solução pacífica, surge o litígio, ou lide,
para este autor:
Mas com frequência não acontece assim. Então a pretensão do titular de um dos interesses em
conflito se opõe a resistência do titular do outro (infra, n. 124). Quando isto acontece, o conflito de
interesses converte-se em litígio. Chamo litígio ao conflito de interesses qualificado pela pretensão
5
de um dos interessados e pela resistência do outro .

Os litígios surgem, portanto, de duas premissas inconciliáveis: os bens da vida são finitos,
enquanto o interesse dos homens em possuí-los é infinito. Logo, torna-se inevitável que dois
indivíduos tenham pretensões antagônicas sobre um mesmo bem.
Essa situação, evidentemente, precedeu a formação das nações, de civilizações, da
4
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sociedade e até mesmo de idiomas que permitiam aos homens se comunicarem.
Cândido Rangel Dinamarco bem descreve as alternativas sucessivamente encontradas na
história para que um conflito fosse “solucionado”, compreendendo-se por solucionado que uma
pretensão resistida não encontrasse mais oposição, ainda que se atingisse uma solução injusta.
Primeiramente, tinha-se a autocomposição unilateral, que poderia ser pacífica, no caso de
um dos indivíduos renunciar ao seu direito ou submeter-se ao do outro, ou não nas hipóteses de
autotutela, na qual um particular impõe sua vontade sobre o outro. Há, ainda, a autocomposição
bilateral, representada pelos acordos. Na sequência, fala-se em autocomposição induzida, que
seria a hipótese da conciliação. Por fim, chegou-se na arbitragem, hipótese de heterocomposição,
por ser o litígio solucionado por uma pessoa estranha ao litígio6.
Com o surgimento da figura do Estado, em grande parte para assegurar a segurança dos
indivíduos nas relações com os demais, este passou a ter a responsabilidade de editar as leis que
regem as relações jurídicas. Deste modo, para garantir a eficácia destas normas e sua correta
aplicação e interpretação, também surgiu a noção de jurisdição, aqui estabelecida como o poderdever do Estado em aplicar as suas leis compondo as lides – conflitos de interesse, que ocorrecem.
Giuseppe Chiovenda define jurisdição como:
[...] função do estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta da lei por meio da
substituição, pela autoridade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros órgãos
7
públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva .

Dentro da noção de jurisdição, haveriam os litígios decorrentes da ofensa da lei – que
previamente definiu quem era o titular do direito – ou da omissão (ou falta de clareza) desta, onde
o Estado-Juiz definirá posteriormente à pretensão resistida quem possui o direito.
O Estado-Juiz recebeu, portanto, o chamado monopólio da jurisdição, no qual teria o poder
para decidir de modo soberano todos os litígios e, ao mesmo tempo, o dever de solucioná-los
satisfatoriamente8.
Atualmente, a jurisdição como monopólio é amplamente revista, diante da dificuldade de o
Poder Judiciário solucionar, com celeridade e qualidade, todos os litígios existentes na sociedade.

6

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2005.p. 137-141.
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2000. p. 8.
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Surgem alternativas, como a arbitragem, agências reguladoras de serviços públicos, procons,
mediações, entre outras perspectivas que auxiliam ou até excluem a jurisdição estatal.
Na esfera criminal, na qual o Poder Público tenta aplicar suas normas mais graves e
importantes ao convívio social, com a punição dos indivíduos infratores até mesmo com a privação
de sua liberdade, o Estado continua como única autoridade legitimada para distribuir punições9.
Logo, é proibido a qualquer cidadão, diante de um crime cometido, prescrever uma
punição ao infrator, seja na condição de vítima, parente da vítima ou representante de um núcleo
social. O máximo que seria possível por composição entre os envolvidos é a reparação civil dos
direitos lesados pelo crime.
Os motivos para essa restrição são as bases do direito penal: garantia de julgamento por
juiz imparcial, prévio conhecimento das possíveis penas, humanidade da pena, monopólio da
pretensão punitiva, entre tantos outros. A aplicação de punições por pessoas afetadas pelo clamor
do crime cometido pode gerar injustiças e atos de vingança.
A prevenção e punição de crimes é dever exclusivo e inafastável do Estado. Ele deve ser o
responsável por fazê-lo de modo eficaz e justo, na medida certa para garantia da paz social. As
punições também devem ser adequadas e céleres, para evitar o risco de a população desejar
assumir essa atividade estatal, seja por não confiar na sua eficiência, seja por não achar justa a
punição.
Esse caminho – de punições fora do Estado – tem mais chance de estimular vinganças do
que auxiliar a sociedade. O clássico provérbio chinês, atribuído ao filósofo Confúcio, lembrava:
“Antes de embarcar em uma jornada de vingança, cave duas covas”10. Uma delas é para o alvo da
vingança, outra para o vingador. A vingança, assim, não traria paz para a sociedade, apenas
alastraria o ódio.

A SEGURANÇA PÚBLICA COMO DEVER BÁSICO DO ESTADO DESDE SUA
CONCEPÇÃO
Desde o surgimento da figura do Estado, não foram poucas as teorias criadas para defini-lo
ou justificá-lo. Da mesma forma, diversas modalidades de Estado foram vistas, variando de acordo
9
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com sua abrangência, grau de imposição na vida dos indivíduos ou função.
Interessante observar, contudo, que a obrigação do Estado de dar segurança aos indivíduos
é presente em praticamente todas as teorias e modalidades de Estado, seja essa segurança a
proteção contra forças estrangeiras, seja contra abusos dos demais indivíduos.
Para prosseguir nesta análise, fixa-se como conceito de segurança pública o dever do
Estado de proteger o indivíduo, sua vida, integridade física e psíquica, sua liberdade e seus bens.
Esse conceito decorre de uma leitura conjunta dos arts. 5º e 144 da Constituição Federal:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes
[...]
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
11
seguintes órgãos

Norberto Bobbio ilustra bem diversas posições de autores clássicos sobre a função
essencial do Estado para garantir a proteção dos indivíduos e o risco por esses previstos de, na
falta deste, existir um contexto selvagem ou de guerra:
Segundo uma tradição consolidada, a concepção positiva do Estado tem como arquétipo o Eu zen (o
bonum vivere) de Aristóteles, retomado pela filosofia escolástica em seguida à tradução latina da
Política (segunda metade do século XIII): a polis existe "para tornar possível uma vida feliz" [Política,
1252b, 30]. Mas culmina na concepção racional do Estado que vai de Hobbes, através de Spinoza e
Rousseau, a Hegel: racional porque é dominada pela idéia de que fora do Estado existe o mundo das
paixões desenfreadas ou dos interesses antagônicos e inconciliáveis, e de que apenas sob a proteção
do Estado o homem pode realizar a própria vida de homem de razão. Naturalmente, à concepção
positiva do Estado corresponde uma concepção negativa do não-Estado, da qual existem duas
versões principais que se reforçam uma à outra: a versão do estado bestial, de Lucrécio a Vico, de
um estado que se prolonga no estado selvagem dos povos primitivos, e a versão do estado de
anarquia, entendida hobbesianamente como guerra de todos contra todos. As duas versões diferem
nisto: para a primeira o não-Estado é uma fase superável, e de fato em muitas noções é dada como
superada, da história humana; para a segunda, é um estado no qual o homem pode sempre recair,
12
como acontece de fato quando explode uma guerra civil .

Diversas foram as teorias para justificar o Estado e caracterizar sua existência e sua
ausência, mas, em grande parte delas, há a necessidade de estabelecer por meio dele regras
mínimas de convívio social, que assegurem minimamente a proteção de cada indivíduo e evite um

11
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estado de conflito entre os indivíduos.
Não obstante o modo excessivo e com poucos controles frequentemente utilizado na
gestão do Estado Absolutista, a sua premissa, a sua própria razão de existência, era acabar com a
vulnerabilidade do indivíduo fora do Estado, sob o pressuposto de se tornar tolerável mesmo um
Estado autoritário ao qual se sujeitavam os indivíduos do que ter que se sujeitar a todos os
demais13.
É possível observar que mesmo em um Estado idealmente mínimo, como o Estado liberal,
este possui o dever de dar segurança aos indivíduos, protegendo-lhe essencialmente a vida, a
integridade física, a liberdade e os bens.
O Estado Democrático de Direito, ademais, calcado no respeito aos direitos fundamentais e
garantias individuais estabelecidos em Constituição14, tem o nítido dever prestar segurança
pública, pois a vida, a integridade e a liberdade, principalmente, são inequivocamente garantias
fundamentais.
O fortalecido Estado do Bem Estar Social acrescentou inúmeras garantias sociais aos
indivíduos, sem que esse perdesse, contudo, o dever de proteção aos cidadãos.
A expansão do Estado do Bem Estar Social, com o incremento de deveres do Poder Público,
ao invés de garantir aos indivíduos todas as suas garantias individuais, criou um amplo movimento
de insatisfação pelo descumprimento das determinações constitucionais pelo Poder Público15.
A questão, ainda sem resposta, é como prestar segurança, saúde, educação, previdência,
assistência social, desenvolvimento viário, saneamento, justiça, e tantas outras coisas, com
qualidade exemplar, dentro de um orçamento limitado. O resultado é o aumento da dívida pública
e o descumprimento ou cumprimento em baixa qualidade, das funções constitucionais, bem como
o aumento na burocracia16.
Observa-se, na prática, que o Poder Público recebeu metas tão utópicas que passou a
executar em condições mínimas cada uma de suas funções.
13
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Como consequência, até mesmo a segurança pública, mais básica das funções do Estado
perante os seus cidadãos, tem sido desprestigiada, expondo os indivíduos, sua vida, integridade
física e psíquica, liberdade e bens a uma crescente taxa de criminalidade17.

QUEBRA DA CONFIANÇA NO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL BRASILEIRO PARA
PRESTAR SEGURANÇA E APLICAÇÃO DAS PENAS
No capítulo anterior, delimitou-se o que seria entendido como segurança pública. Esse
marco foi fundamental para fixar a segurança pública como um dever básico e inafastável do
Estado. Por outro lado, ele é insuficiente para identificar se a segurança pública está sendo
efetivamente prestada e se o jurisdicionado confia no exercício dessa função pelo Estado.
Para avançar no debate, é necessário quebrar em etapas o que seria a prestação de
segurança pública: (i) elaboração de normas e prefixação de penas; (ii) policiamento ostensivo e
com intuito de prevenir crimes; (iii) policiamento investigação de apuração dos delitos ocorridos;
(iv) aplicação das penas; (v) cumprimento das penas; (vi) retorno do infrator ao seio da sociedade.
Primeiramente, é possível observar com nitidez que há sensação de insegurança justificada
na população. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou pesquisa vinculada
ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) quanto à relação da população com a criminalidade. Nesta
pesquisa, ficou constatado que apenas 52,8% das pessoas ouvidas sentem-se seguras em suas
cidades e 21,4% não se sentem seguras sequer em suas próprias residências. Considerando-se as
pessoas de renda domiciliar superior 5 salários mínimos, o nível de segurança na cidade onde
residem cai para 41,4%. Diante dessa sensação, 59,4% dos domicílios brasileiros possuem
dispositivo para aumentar a segurança18.
A mesma pesquisa indica o crescimento do percentual de vítimas de crimes no país e que
apenas 48,4% das vítimas de roubo e 37,7% de furto procuraram a polícia. Dentre as que não
procuraram, 36,4% das vítimas de roubo não acreditavam na atuação policial e 19,5% preferiram
não envolve-la/temiam represália. Além disso, 26,7% temiam que a falta de provas tornaria inócua
17

ALESSI, Gil. Brasil bate recorde histórico de homicídios. Notícias UOL (Online). São Paulo, 25.jan.2014. Disponível em: <
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02.jan.2015.
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a busca de proteção policial19.
Essa desconfiança e as sensações de insegurança e de impunidade não são infundadas.
Levantamentos realizados com base no Sistema de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde leva um número total de 56.337 mortes por homicídio. Isso corresponderia a 29 ocorrências
por 100 mil habitantes, enquanto o limite para um índice não epidêmico seria de até 10 mortes
por 100 mil habitantes. Ademais, a matéria divulgada indica um crescimento de 7% entre 2011 e
201220.
Ao mesmo tempo, verifica-se que o número de mandados de prisão em aberto,
aguardando cumprimento, é altíssimo: 373.991, segundo registro do Banco Nacional do CNJ. Esse
número equivale a dois terços do total de presos em unidades prisionais: 563.52621.
A insegurança é tão grande que mesmo unidades integrantes do sistema responsável por
prestar a segurança pública são atingidos. Policiais, promotores e juízes são assassinados22,
delegacias são alvejadas ou incendiadas23 e mesmo furtos de armas apreendidas em foros
judiciais24.
Estabelecido que há sensação de insegurança e impunidade e que está é justificada,
convém pincelar brevemente alguns dos possíveis problemas que geram esse contexto. A idéia
não é realizar profundos debates de direito administrativo, penal, processo penal ou execução
penal, algo inviável em apertado espaço, além de não ser propriamente o objeto do estudo. São
19
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alguns dos problemas especulados:
1. São frequentes os debates, especialmente em períodos eleitorais, sobre a necessidade
alteração das leis para implementação de maior rigor punitivo. Embora muitas mudanças
cogitadas sejam discutíveis do ponto de vista constitucional, as pesquisas demonstram que elas
contam com a simpatia de grande parte da população, ou mesmo de sua esmagadora maioria.
Pesquisa realizada pelo Ibope, em conjunto com a Confederação Nacional das Indústrias,
demonstra que 51% dos ouvidos são totalmente a favor da prisão perpétua e 18% parcialmente a
favor; 75% totalmente a favor da redução da maioridade penal e 11% parcialmente a favor; 31%
totalmente a favor da pena de morte e 15% parcialmente a favor; 55% concordam que penas mais
rigorosas reduzem a criminalidade e 24% parcialmente; 66% consideram a impunidade uma das
principais razões para o aumento da criminalidade e 21% em parte; e 54% defendem uma política
de tolerância zero, além de 29% em parte25.
Embora esses números possam ser justificados pelo pânico gerado pela sensação de
insegurança, a verdade é de que há uma sensação de que as punições para os crimes são mais
brandas do que deveriam ser.
2. Um segundo problema é relativo aos investimentos na atividade de policiamento, tanto
preventiva ostensiva quanto investigativa. Os poucos recursos disponíveis para investimentos,
problema já abordado no capítulo anterior, fazem com que o número de policiais e os recursos
técnicos que eles possuem para exercerem suas atividades aumentem a insegurança da
população.
Segundo dados extraídos do sítio da revista Exame em publicação de 2012, a média
nacional de policiais militares por habitante é de um policial militar por 472, enquanto a média em
Santa Catarina era de um para cada 68726. Embora não exista consenso sobre qual seria o número
ideal, são frequentes as críticas a insuficiência atual.
Também há dificuldade técnica para auxiliar o policiamento investigativo. Técnicas
difundidas mundialmente, por exemplo, como exames de DNA e coleta de impressões digitais
apresentam dificuldade em sua utilização por falta de banco de dados e condições técnicas. A
25
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utilização do direito de acusados de não se auto-incriminarem para os suspeitos não fornecerem
material genético, em conjunto com a ausência de bancos de dados substanciais, tornam inócuos
os valiosos instrumentos27.
Evoluções, contudo, precisam ser elogiadas. Em diversos locais do país já se busca o
investimento em sistemas integrados de câmeras de monitoramento. Santa Catarina, por
exemplo, lançou o Programa Bem-Te-Vi, em operação conjunta das administrações municipais e
estadual, com a instalação de câmeras em todo Estado28. Essa evolução apresenta grande avanço
no trabalho investigativo, mas não substitui o policiamento ostensivo, pelo tempo que levaria aos
agentes para chegar até o local de um delito em curso.
3. O modo como é aplicada e cumprida a pena gera confusão para a população e
igualmente concorre para a sensação de impunidade. Um crime cuja pena se inicia em até 4 anos
e não tenha nada que justifique um aumento sequer gerar a restrição da liberdade. Acima disso,
com o cumprimento do primeiro sexto (excetuados os hediondos e não primários) já é possível a
progressão de regime e a liberdade condicional com um terço (novamente excetuados os
hediondos e não primários) da pena cumprida. Com trabalho ou estudo, cada três dias trabalhados
reduzem um dia de pena29. Nos casos de prisão provisória, na qual há o recolhimento do acusado
antes da sentença, com a demora no julgamento, pode ocorrer a liberdade condicional logo após a
decisão.
Para quem não está no cotidiano forense, a questão pode ser confusa. Pegue-se um
homicídio doloso com sua pena base, de 8 anos a 15 anos. Conforme visto, parte-se da pena
mínima, 8 anos. Com aproximadamente dois anos nos quais se trabalhasse, já seria possível a
liberdade condicional30. Se o julgamento levar esse tempo, com o infrator já recolhido, ele poderá
ser libertado logo após a sentença, o que pode reforçar a sensação de impunidade.

27
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4. Ainda no cumprimento da pena, outro grave problema é a insuficiência da estrutura do
sistema prisional. É notória a dificuldade no país em assegurar as condições ideais (ou mesmo
mínimas) para o cumprimento das penas.
Estudo realizado pelo Conselho Nacional de Justiça indica que a população nacional
carcerária é de 567.655 presos, chegando a 715.592 se somados os casos de prisão domiciliar,
enquanto o total de vagas disponíveis seria para apenas 357.219. Em Santa Catarina, a população
carcerária chega a 16.366 ou 30.838 computada a prisão domiciliar, embora o número de vagas
fique apenas em 11.58931.
A dificuldade na gestão das escassas vagas impede, ainda, que as penas sejam cumpridas
de forma individualizada nos termos 5º, XLVI, da Constituição Federal 32 , separando-se os
apenados de acordo com a natureza e gravidade do delito e do que necessita em termos de
ressocialização. Forma-se a chamada escola do crime, na qual o praticantes de delitos contra o
patrimônio “aprendem” com o convívio com aqueles que incorreram em crimes contra a vida ou
integrantes de organizações do crime organizado.
5. Por fim, a ressocialização do preso, seu retorno à sociedade, igualmente merece críticas.
Verifica-se que a Lei de Execuções Penais, inicialmente, exigia em seu art. 112 um parecer da
Comissão Técnica de Classificação e o exame criminológico. Também se exigiria o parecer do
Conselho Penitenciário. Com a Lei n. 10.792, de 1º de dezembro de 2003, foi retirada a
manifestação da Comissão Técnica e não se falou mais em parecer prévio do Conselho, apenas a
sua oitiva33.
Diante da realidade atual brasileira, duas dificuldades emergem. Na falta de uma equipe
suficientemente preparada para realizar esse trabalho no prazo legal, a regra é a libertação
automática do preso, sem exame de suas condições para o regresso à sociedade. Outra indagação,
não menos importante, deve ser feita: é possível impedir a liberação de um preso que não
cometeu infração grave durante o primeiro terço de encarceramento pelo fato de ele não estar
ressocializado e representar um risco para a sociedade? Se a resposta for negativa, a própria
existência da comissão multidisciplinar não teria qualquer utilidade.
31
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Evidentemente, há uma falência em toda a estrutura da segurança pública. Esses aspectos
apenas comprovam e colocam motivos pelos quais a população está insatisfeita e não confia no
Estado para prestar-lhe segurança. A população sente-se desguarnecida.
Apenas para pincelar, descontentamento aqui é limitado à segurança, mas é possível (ou
notório) argumentar que esse é muito mais amplo, atinge também saúde, educação, previdência,
etc... Esse descontentamento foi bem demonstrado durante as manifestações populares ocorridas
entre 2013 e 2014 acabando por gerar também um problema de segurança, quando passa de uma
participação pacífica para a revolta.
O fundamental nesta parte é estabelecer a segunda perna do que seria um tripé a sustentar
o fenômeno estudado nestas páginas: além de o Estado possuir o dever de prestar a segurança
pública, ele não o está fazendo corretamente. O terceiro aspecto é a existência de indivíduos e
grupos que buscam substituir o estado na busca da segurança pública e na aplicação de
penalidades.

FATOS RECENTES DE AUTOTUTELA NO BRASIL
Neste contexto, volta-se aos Don Corleones, personagens fictícios idealizados e
romantizados a partir de fatos reais (relaciona-se ao Al Capone).
As pessoas sentem-se inseguras ou, em alguns espaços da sociedade, como favelas,
completamente abandonadas pela prestação de segurança pública. Os que estão próximos de
vítimas de crimes violentos nutrem uma certeza de que a resposta do Estado não será eficaz,
suficiente, justa ou célere. Os que se julgam potenciais vítimas de crimes (todos os cidadãos)
vivem em pânico e na constante busca de alternativas ao Estado para se sentirem protegidas. E há
o constante e difundido pensamento de que os criminosos vivem soltos e os cidadãos trancam-se
em suas residências.
Não são poucos os acontecimentos que se encaixam no contexto de cidadãos que decidem
substituir-se ao Estado e fazer justiça com as próprias mãos, realizando a chamada autotutela.
Alguns exemplos passam a ser descritos:
1. Em 4.12.2014, foi noticiado pelo RBS o caso do linchamento de uma pessoa que, segundo
a comunidade, teria cometido crime de pedofilia34. A sua residência foi depredada e invadida e, no
34
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momento da chegada da polícia, já se encontrava morto por pedradas e pauladas.
Situações como essas não são raras, e podem se tornar ainda mais graves quando o
agredido sequer teria cometido o crime imputado. Isso teria ocorrido em no litoral de São Paulo
com uma mulher espancada por suspeita de "sequestrar" crianças para rituais de magia negra.
Tudo teria sido iniciado por um boato em uma página na internet e ela foi abordada por ser
considerada parecida com a foto divulgada35.
Com efeito, como tais “julgamentos” pelas comunidades costumam ser “sumaríssimos” e
não seguem critérios de apuração adequado, o risco é até de o que seria uma “autotutela” se
tornar uma agressão pura e simples a uma pessoa.
2. Não são apenas os meros cidadãos que podem perder a confiança no sistema de
segurança pública. Há casos de operadores do próprio sistema, desconfiados de que as demais
etapas serão falhas, resolvem implementar a “solução” para a situação de criminalidade
diretamente.
Fala-se aqui dos casos de policiais que lidam com criminosos contumazes – infratores
menores, inclusive – que não são punidos ou retirados do ambiente no qual são inseridos, criando
uma sensação de impotência na tentativa de reduzir/eliminar a criminalidade.
Dois exemplos baseados em fatos reais são encontrados na Rota 66, obra baseada na
unidade de mesmo nome que operava em São Paulo36 e no filme Tropa de Elite, também inspirado
em unidade de mesmo nome do Rio de Janeiro37. Em ambos os casos, as unidades de excelência
em termos de preparação e recrutamentos de seus policiais executavam ou torturavam
diretamente criminosos por elas identificados.
Recentemente foi noticiado no Morro do Sumaré, no Rio de Janeiro, a execução de um
jovem e tentativa de execução de outro por dois policiais militares. Conforme as gravações, que
contem falas como "Menos dois" e "Se a gente fizer isso toda semana dá pra ir diminuindo. A
gente bate meta"38, é possível especular a intenção de executar jovens supostamente infratores
<http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014/12/idoso-suspeito-de-pedofilia-e-encontrado-morto-em-casa-em-sc.html>.
Acesso em 08.jan.2015.
35

G1 SANTOS. Mulher espancada após boatos em rede social morre em Guarujá, SP. Publicada em 05.mai.2014. Disponível em:
<http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia
/2014/05/mulher-espancada-apos-boatos-em-rede-social-morre-em-guarujasp.html>. Acesso em 03.jan.2015.

36

BARCELLOS, Caco. Rota 66: A história da Polícia que Mata. 3. Ed. São Paulo: Record, 2003.

37

TROPA DE ELITE. Direção de José Padilha. Rio de Janeiro: Universal, 2007. Blu-ray (118 min.)

38

O GLOBO. Novo trecho de vídeo de PMs mostra intenção de fazer novas execuções. Jornal O Globo Rio (Online). Publicado em

134
Produção Científica CEJURPS – 2015

como uma "forma de redução da criminalidade".
O fato de esses atos de autotutela serem praticados por integrantes do sistema de
segurança pública não reduz a sua gravidade. Muito pelo contrário, é uma atuação contra lege e
abusiva e que podem insinuar que o próprio poder público tem dúvidas sobre a sua condição de
prestar plenamente a segurança pública dentro de suas leis.
3. Embora seguissem um padrão completamente diferente das referências anteriores, as
manifestações populares ocorridas entre junho de 2013 (e principalmente neste mês) e a metade
de 201439 foram, originalmente, uma forma pacífica dos cidadãos exigirem do poder público a
prestação adequada de serviços públicos, como segurança, educação, saúde e mobilidade urbana,
bem como criticar o desperdício de recursos públicos.
Entretanto, não tardou para que esses processos fossem tomados pelos chamados black
blocs que, sentindo-se legitimados pela relevância dos movimentos e suas bandeiras, passaram a
utilizar-se da violência e do terror e acabaram sepultando definitivamente as manifestações
legítimas40. É interessante registrar que ainda perduram investigações com base em suspeitas de
que grupos políticos teriam financiado esses grupos violentos, com intuitos certamente nada
democráticos41.
4. Por fim, o exemplo mais curioso e felizmente menos traumático também foi relacionado
com as manifestações do item anterior. Em 20.04.2014, foi marcada uma manifestação contra os
gastos com a Copa do Mundo no Estado de São Paulo. Evidentemente, pelas cifras que
representou, o Estádio Itaquerão, do Sport Club Corinthians Paulista estava indicado como alvo
principal.
E razão da agressividade e dos danos causados em outras manifestações no país, e por não
confiar que o poder público poderia evitar prejuízos, a torcida organizada do referido clube,
Gaviões da Fiel, conhecida nacionalmente por sua truculência, mobilizou seus integrantes para
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defenderem o estádio42.
Desnecessário dizer que o caráter de prevenção geral por esse “policiamento preventivo
ostensivo” não estatal impediu que os black blocs se aproximassem do estádio e evitou uma
batalha de proporção sem precedentes43.
Todos os exemplos aqui trazidos servem apenas para ilustrar que o problema da autotutela
– ou justiça com as próprias mãos – é uma realidade no Brasil e que suas causas merecem estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Fenômenos de autotutela – ou de tentativas de praticar “justiça com as próprias mãos” –
podem demonstrar um caminho perigoso que está sendo tomado por uma sociedade. Muitas
vezes eles geram um sentimento de repulsa ao crime inicialmente praticado, ao próprio ato de
autotutela e outro sentimento de impotência e vulnerabilidade ao se colocar no lugar da vítima.
Nada obstante essas reflexões, tais eventos ilustram sobretudo, o retrocesso de um estado
de sociedade para um estado de barbárie, no qual os problemas deixam de ser solucionados por
mecanismos convencionados e regras prévias e passam a ser respondidos no calor da emoção.
Portanto, não convém – e nem se busca isso neste trabalho – qualificar tais atitudes, com
julgamentos de certo de errado e bom e ruim quanto a elas. É impossível qualificar o inqualificável
e a barbárie não deve ser racionalizada, sob pena de equipará-la a atos aceitáveis.
A proposta é tentar entender a origem de tais fenômenos e, com isso, compreender como
podem ser evitados ou eliminados do contexto social. Afinal, retirada a causa, a tendência é a
eliminação do efeito.
Se o leitor admitir que essa tendência de indivíduos e grupos da sociedade procurarem a
autotutela decorre da crença ou sensação de insegurança e impunidade, apenas a eliminação
desses problemas poderá eliminar ou reduzir essas práticas.
Muitos caminhos podem ser traçados, sem a pretensão de esgotá-los neste artigo: redução
42
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de criminalidade, investimento em policiamento (para gerar sensação de tranquilidade) e respaldo
legal para aplicação de penalidades mais enérgicas, bem como sua efetiva implementação pelo
Poder Judiciário.
O direito penal, processual penal e de execução penal atualmente são todos voltados para
maximização das garantias individuais do infrator e ressocialização do apenado, com reduzida
preocupação com o impacto dos processos44 e das penas em toda a sociedade e nos índices de
criminalidade.
Por mais obsoleto que possa parecer, análises como as propostas neste artigo trazem à
memória às lições de Césare Beccaria sobre o impacto de prevenção geral da aplicação da pena:
Os castigos têm por finalidade única obstar o culpado de tornar-se futuramente prejudicial à
sociedade e afastar os seus concidadãos do caminho do crime.
[...]
Portanto, é de maior importância castigar rapidamente por um delito cometido, se se desejar que,
no espírito inculto do vulgo, a pintura sedutora das vantagens de uma atitude criminosa desperte
imediatamente a idéia de um castigo inevitável. Uma pena muito retardada torna menos estreita a
45
união dessas duas idéias: crime e punição.

Com efeito, se não há certeza de punição ou esta não for suficiente para desestimular a
prática do delito, cresce a criminalidade e a sensação de impunidade na sociedade, e diminui a
confiança na capacidade do poder público de prestar a segurança pública. O cenário torna-se fértil
para a famigerada prática da justiça com as próprias mãos.
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ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL E A OITIVA DA VÍTIMA SOB AS PERSPECTIVAS
BRASILEIRA E DAS DIRETIVAS 2011-92-UE E 2012-29-UE DO PARLAMENTO
EUROPEU E DO CONSELHO EUROPEU

CAMILA COELHO1

RESUMO
O crime contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes tem grande incidência e
permanece subidentificado. O ordenamento jurídico brasileiro no tocante aos procedimentos de
oitiva da vítima criança/adolescente no decorrer da investigação e da instrução processual
criminal não observa seus direitos fundamentais. Entende-se que a adoção de medidas protetivas
em prol de crianças/adolescentes vítimas de crimes contra a dignidade sexual durante suas oitivas
em investigação e processo criminal, o instituto da declaração para memória futura e a validade
desta prova para o processo penal possam contribuir para a concretização e não violação de seus
direitos fundamentais e para a eficácia da persecução criminal.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Fundamentais das crianças e dos adolescentes; Crimes contra a
dignidade sexual; Inquirição da vítima.

INTRODUÇÃO
É crescente a preocupação acerca da violência sexual contra crianças e adolescentes,
existindo mobilização de profissionais da saúde, da educação, da segurança e do Direito, assim
como de pesquisadores, para analisar os aspectos da matéria, especialmente no intuito de
combater o crime, possibilitar a prevenção e garantir maior proteção às vítimas.
Considerando que a maioria dos crimes de ordem sexual infantil ocorre no ambiente
familiar, com a quebra do vínculo de confiança, a primeira barreira para a descoberta do crime é o
1

Juíza de Direito no Estado de Santa Catarina. Mestranda em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), na
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silêncio da vítima, que, por vezes, além de acreditar a vítima que é, por algum motivo, culpada,
sente-se amedrontada em denunciar os fatos.
Soma-se a isso o fato de que, na maioria dos casos, os crimes não deixam vestígios físicos
tampouco são cometidos na presença de testemunhas. Sendo assim, a iniciativa da vítima em
expor a situação é de suma importância, e o seu depoimento é essencial para apuração dos delitos
dessa natureza.
Dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil ser dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de violência (art.
227). Tais direitos fundamentais estão previstos também no Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA (Lei 8.069/90, arts. 3º a 5º). Prevê, expressamente, a Constituição Federal que a lei punirá
severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente (art. 227, §4º).
E o ECA, em seu art. 70, dispõe que “é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou
violação dos direitos da criança e do adolescente”.
Este estudo visa analisar como o ordenamento jurídico brasileiro disciplina a oitiva das
crianças e dos adolescentes tanto na fase policial quanto na fase judicial para apuração dos crimes
sexuais de que tenham sido vítimas, bem como se essas disposições legais garantem a observância
de seus direitos fundamentais no decorrer do inquérito policial e da instrução processual criminal.
Para tanto, será abordada brevemente a Resolução Conjunta n. 09/2009 do Gabinete da
Presidência e da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
como aspectos do projeto Depoimento sem Dano, criado no estado do Rio Grande do Sul.
Ao final, como inspiração para este estudo, são tecidas considerações sobre as disposições
contidas na Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças contra a Exploração
Sexual e os Abusos Sexuais, denominada Convenção de Lanzarote, de 25 de outubro de 2007, que
estabelece importante conjunto de regras e cuidados especiais quanto à oitiva de criança vítima;
assim como na Diretiva 2011-92-UE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 13 de
dezembro de 2011, relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a
pornografia infantil, e na Diretiva 2012-29-UE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de
25 de outubro de 2012, a qual estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao apoio e à
proteção das vítimas de criminalidade.
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DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Nos termos da Lei 8.069/1990, a teor do artigo 2º: “Considera-se criança, para os efeitos
desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito
anos de idade.” 2
Dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil ser dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de violência (art.
227)3.
Sob a perspectiva da Teoria do Direito, FERRAJOLI conceitua:
Son ‘derechos fundamentales’ todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente
a ‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, cidadanos o personas con
capacidade de obrar; entendiendo por ‘derecho subjetivo’ cualquier expectativa positiva
4
(deprestacionaes) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeito por una norma jurídica.

Segundo o autor, os direitos fundamentais caracterizam-se estruturalmente pela
universalidade, igualdade, indisponibilidade, atribuição ex lege e imposição aos poderes públicos
como parâmetro de validez de seu exercício.
Tais direitos fundamentais estão previstos também no Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA (Lei 8.069/90, arts. 3º a 5º, arts. 7º a 69). Estabelece o art. 4º do ECA5 que é
dever de todos assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do
adolescente.
Tem-se, ainda, que a prioridade de atendimento dos interesses infanto-juvenis foi
preconizada no art. 3º da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança6, da qual o
Brasil é signatário, ao dispor que todas as ações relativas às crianças “levadas a efeito por
instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou
órgãos legislativos, devem considerar primordialmente, o interesse maior da criança”.

2

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Federal nº 8069, de 13 de julho de 1990. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm >. Acesso em: abril. 2015
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Prevê, expressamente, a Constituição Federal que a lei punirá severamente o abuso, a
violência e a exploração sexual da criança e do adolescente (art. 227, §4º). E o Estatuto da Criança
e do Adolescente dispõe, em seu art. 70, que “é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça
ou violação dos direitos da criança e do adolescente”7.
Por oportuno, destaca-se que, sendo a proteção aos direitos da criança e do adolescente
dever de todos, determina o ECA que, havendo suspeita de maus-tratos contra crianças e
adolescentes, incluindo-se abuso sexual, o fato seja comunicado à autoridade competente, sob
pena de infração administrativa prevista no seu art.2458.
A Organização Mundial de Saúde traz a seguinte definição para maus-tratos e violência
contra criança:
Abuso infantil e maus tratos constituem todas as formas de abuso físico, emocional, sexual,
negligência ou tratamento negligente, comercial e outras explorações, resultando em dano potencial
ou real para a saúde da criança e do adolescente, para a sua sobrevivência, desenvolvimento e
dignidade, no contexto da relação de responsabilidade, confiança e poder.9

A Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia estabelece que a criança,
compreendida como qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade, tem direito à proteção e
aos cuidados necessários ao seu bem-estar e que todos os atos a ela relativos, praticados por
entidades públicas ou privadas, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança
(art. 24, n. 2)10.
O ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a criança deva ser protegida de condutas
e estímulos sexuais até que seja capaz de compreender e decidir por si própria acerca dessas
questões.
O avanço da sociedade altera significativamente as preocupações legislativas para se coibir
a prática da violência sexual infantil. Como esclarece LIDCHI, apesar da recente adoção do termo
“maus tratos”, o fenômeno tem a idade da humanidade (com exemplos clássicos na história da
antiga Grécia e sociedade chinesa). O grave problema permanece, mas sua apresentação
transforma-se conforme o contexto histórico cultural. O desenvolvimento tecnológico
7

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente.

8

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente.
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ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS). Report of the consulation on child abuse prevention. Document WHO/HSC/PVI/99.1
(29-21 de Março): Genebra, 1999.
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UNIÃO EUROPÉIA. Carta da União Européia. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf>. Acesso
em: 10 abril. 2015.
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contemporâneo, por exemplo, alterou significativamente a forma de manifestação do crime11.
Segundo GRECO, o bem jurídico protegido pelo Direito Penal sexual no tocante aos
menores de idade é objeto de grande polêmica, porque, além de levantar questões acerca da
liberdade sexual, sendo a vítima menor de dezoito anos, dois elementos complicadores emergem:
a forte incidência da moral social em relação à vítima; e a problemática de caracterização do crime
em relação à (des)consideração do consentimento do menor12.
NATSCHERADETZ defende que a proteção do menor não deve objetivar a interiorização de
valores morais ligados à conduta sexual, mas a proteção de estímulos, até que seja capaz de
decidir por si próprio acerca da sua sexualidade. Ao reconhecer a inexistência de uma métrica
precisa para avaliação da maturidade da vítima, como qualquer aspecto de seu desenvolvimento
físico, o doutrinador recorre ao princípio da legalidade, para o estabelecimento de um limite geral
fornecido pela idade do jovem.
O autor admite, ainda, que certos contatos sexuais entre jovens não podem ser
qualificados como casos de exploração ou abusos. Experiências sexuais desta natureza são
benéficas para o seu crescimento sexual, e devem ser excluídas do campo de atuação penal. No
entanto, considerando que a imaturidade do menor não se restringe à esfera sexual, o autor
defende relativa autonomia da proteção penal da juventude em relação aos crimes sexuais, casos
em que outras condutas de conotação não sexual poderiam ser inclusas, por igualmente
caracterizar abuso da imaturidade da vítima13.
Devidamente pontuado que a prática de atos sexuais em face de crianças e adolescentes é
vedada e tipificada em nosso ordenamento jurídico, é de grande relevância que os procedimentos
nas esferas policial e judicial para a apuração dos crimes correspondentes não resultem em
maiores violações aos direitos fundamentais das vítimas.

DOS CRIMES DE ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL
A legislação penal brasileira tipifica diversas condutas relacionadas a abusos sexuais
11

LIDCHI, Vitoria. Panorama internacional e posição do Brasil no enfrentamento e prevenção do abuso sexual infantil. In WILLIANS,
Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Prevenção do abuso sexual infantil: um enfoque interdisciplinar. Curitiba: Juruá, 2011, p 41.

12

GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. Crimes contra a dignidade Sexual / Alessandra Orcesi Pedro Greco, João Daniel Rassi. 2 ed. São
Paulo: Atlas, 2011, p. 71.

13

GRECO, Alessandra Orcesi Pedro. Crimes contra a dignidade Sexual, p. 71.
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cometidos contra crianças/adolescentes, a exemplo dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217A), corrupção de menores (art. 218), satisfação de lascívia mediante presença de criança ou
adolescente (art. 218-A), favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual
de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B), todos previstos no Código Penal14, além
de outros delitos que constituem grave violação aos direitos fundamentais das crianças e
adolescentes previstos na Lei n. 8.069/1990 (art. 240 ao art. 241-E).
De acordo com o artigo 1º, VI e VIII, da Lei n. 8.072/90, são considerados crimes hediondos
os tipos penais previstos nos artigos 217-A, caput e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, e 218-B, caput, e §§ 1º e 2º,
do Código Penal.
Destaca-se que, com a vigência da Lei 12.015/09, eliminou-se a previsão da idade da vítima
como circunstância em que se presume a violência, passando-se a considerar tal condição de
vulnerabilidade como elemento do tipo penal. Destaca-se que a vulnerabilidade do menor de
quatorze anos de que trata o art. 217-A do Código Penal decorre de critério objetivo-cronológico.
O entendimento jurisprudencial atualmente predominante não admite relativização nem dá
espaço a presunções15.
A dignidade sexual da vítima, segundo BITENCOURT, é o bem jurídico protegido em caso de
crimes sexuais contra vulneráveis. O autor ressalta que não se trata da liberdade sexual atual,
posto que inexistente nessa faixa etária, visto que sem a constituição sólida da personalidade não
se pode falar no exercício da dita liberdade. A criminalização objetiva proteger o desenvolvimento
e a evolução saudável do menor, para que na sua fase adulta possa decidir livremente, e sem
traumas psicológicos, sobre seu comportamento sexual. Procura-se tutelar a formação sexual do
menor; “o bem juridicamente protegido, numa visão mais abrangente, é a dignidade sexual, por
excelência, do menor absolutamente vulnerável”16.
No mesmo sentido, CONDE estabelece que, mais do que a liberdade do menor ou incapaz
(não incidente nesses casos), pretende-se proteger a liberdade futura e a normal evolução do
desenvolvimento da personalidade do menor, para que quando adulto decida livremente sobre

14

BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em: 10 abril. 2015.

15

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Recurso Criminal n. 2015.013528-2, de Herval D'Oeste, rel.
Des. Rodrigo Collaço, j. 26-03-2015. Disponível em:< http://busca.tjsc.jus.br/jurisprudencia/html.do?q=14 anos elemento tipo
penal estupro&only_ementa=&frase=&id=AAAbmQAACAALK5cAAI&categoria=acordao>. Acesso em: 18 abril. 2015.
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BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, p. 953.
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de

1940.

Disponível

em:

seu comportamento sexual.17
MARCÃO reforça o posicionamento, destacando que a dignidade sexual, sabidamente de
difícil apreensão, deriva da noção maior de dignidade, atributo de todo ser humano reconhecido
por convenções internacionais, fundamento da república reconhecido pela Constituição Brasileira.
O qualificativo sexual na adjetivação do conceito de dignidade importa em reconhecer uma
determinada dignidade em que é devido o respeito alheio à capacidade de autodeterminação
sexual do sujeito18.
Os crimes contra a dignidade sexual afrontam não apenas a liberdade sexual presente ou
futura, mas igualmente violam a integridade física e psíquica da vítima, sobretudo quando se trata
de crianças e adolescentes.
WILLIANS comenta a imaturidade e fragilidade dos incapazes:
O adulto foi capaz de desenvolver sua sexualidade ao longo dos anos, calibrando-a conforme a sua
etapa de desenvolvimento. A criança é frágil, inexperiente e imatura, quando comparada ao adulto.
Seu conhecimento sobre sexo é, ainda, rudimentar, provocando muitas vezes repulsa. Ao nos
colocarmos na pele da criança é fácil compreender que diante do desequilíbrio de poder e status
entre ela e um adulto agressor, sua primeira reação é de paralisia e medo, como um inseto
apanhado em uma teia de aranha.19

A fim de melhor elucidar a ocorrência dessas violações, colhem-se alguns dados de
pesquisas importantes feitas por PADILHA e ANTUNES:
Estudos que mostrem a ocorrência real de números de abusos sexuais contra crianças são difíceis de
realizar, dado que as vítimas frequentemente não revelam o que passaram, mantendo o abuso como
um segredo ao longo da vida, revelando muitas vezes apenas em psicoterapia quando são adultas.
Um exemplo recente é o estudo de Salvagni e Wagner (2006) realizado em Porto Alegre (RS) com
192 vítimas de abuso sexual, de 2 a 12 anos de idade. Ressaltam-se alguns dados obtidos: a maioria
(63%) era meninas e 65% tinham entre seis e dez anos, com abuso intrafamiliar ocorrendo em 70%
dos casos. A revelação pela própria criança foi feita em 83% dos casos e 86% apresentaram exames
laboratoriais negativos para doenças sexualmente transmissíveis e apenas 20% apresentaram sinais
físicos do abuso.20

Desse estudo, constata-se que a maioria dos casos ocorre com meninas (63%), que o abuso
intrafamiliar atinge 70% dos casos e que apenas 20% deles apresentavam sinais físicos – o que
17

CONDE, Francisco Muñoz. Direito Penal – Parte Especial. 12 ed. Valência: Tirant lo Blanch, 1999, p. 196.
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MARCÃO, Renato. Crimes contra a dignidade sexual: comentários do Título VI do Código Penal, p. 45
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WILLIANS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Introdução ao estudo do abuso sexual infantil e análise do fenômeno no município
de São Carlos. In WILLIANS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Prevenção do abuso sexual infantil: um enfoque interdisciplinar.
Curitiba: Juruá, 2011, p. 24.
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PADILHA, Maria da Graça Saldanha e Maria Cristina Antunes. Considerações sobre o depoimento sem dano em casos de abuso
sexual contra crianças e adolescentes. In WILLIANS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Prevenção do abuso sexual infantil: um
enfoque interdisciplinar. Curitiba: Juruá, 2011, p. 173-174.
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confirma a importância do depoimento da vítima para se apurar os fatos, e consequentemente,
gerar sua punição.
WILLIAN21 afirma que “o abuso sexual infantil é possivelmente o delito menos denunciado
no mundo”. Esclarece que o fato de ser pouco relatado ou notificado causa a falsa impressão de
que se trata de problema raro, a qual é rapidamente desfeita quando se trabalha em pesquisa na
área.
O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes tem grande incidência e é
subidentificado, especialmente em razão de ocorrer, majoritariamente, no ambiente intrafamiliar.
Trata-se de crime de ampla complexidade, notadamente diante das especificidades das
circunstâncias delitivas e da situação de especial vulnerabilidade das vítimas.
É amplamente reconhecido o impacto psicológico negativo causado nas crianças e
adolescentes em decorrência da prática de crimes de abuso sexual, inobstante grande parte deles
não deixem marcas físicas.
E justamente pelo fato de os crimes em análise serem praticados na clandestinidade, na
maioria das vezes em contexto familiar, e também pelo fato de não deixarem sinais físicos
detectáveis por exames periciais, é que se deve conferir grande importância à revelação feita pela
vítima, sob pena de se favorecer a perpetuação dos abusos e a impunidade dos agressores.

DA INVESTIGAÇÃO E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL PARA APURAÇÃO DE
CRIMES DE ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL
A apuração dos fatos delituosos é questão de primordial importância tanto para que se
possa promover a proteção dos direitos da vítima, como para que se possa prevenir a reiteração
delitiva e impedir a impunidade do agressor.
De início, importante registrar que, em grande parte das vezes, os crimes de cunho sexual
não deixam vestígios e, mesmo quando estes existem, dificilmente se produz prova técnica
eficiente e de qualidade para a sua comprovação, mediante exames médico-periciais e coleta de
materiais.

21

WILLIANS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Introdução ao estudo do abuso sexual infantil e análise do fenômeno no município
de São Carlos. In WILLIANS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Prevenção do abuso sexual infantil: um enfoque interdisciplinar.
p. 21.
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Sobre a possibilidade de não serem diagnosticados sinais físicos evidentes, ainda que
existente abuso sexual ou emocional, EISENSTEIN esclarece:
No aspecto legal ou jurídico, a principal prova do crime é sempre importante, queremos uma prova,
um sintoma, mas esse é um dos problemas médico quando estamos trabalhando com a questão do
abuso. Geralmente quando uma criança ou um adolescente é avaliado por uma suspeita de abuso ou
uma violência intra ou extrafamiliar pode ser que não existam sinais evidentes de abuso. Isso é
quase como uma perversão do sistema médico, mas uma criança ou um adolescente que é mal
tratado fisicamente e chega ao pronto socorro em uma emergência, espancada, com laceração ou
uma fratura será melhor atendida do que uma criança que foi abusada sexualmente. Repito, isso é
uma perversão do nosso sistema médico, talvez por falta de treinamento ou compromisso
profissional. 22

PADILHA e ANTUNES defendem a importância de estratégias que favoreçam a condenação
dos agressores para o declínio do número de casos de abuso sexual. O relato da vítima abusada,
segundo os autores, ganha relevo neste processo de responsabilização do agressor. Considerandose que a maioria de casos de abuso sexual não deixa marcas físicas, é o depoimento da vítima o
principal indicativo da ocorrência do abuso 23.
Importante ainda considerar que a maioria dos crimes de abuso sexual contra crianças e
adolescentes é praticada no ambiente familiar, prevalecendo-se o agressor da convivência e da
relação de autoridade, afeto ou confiança mantida com a vítima e seus familiares.
“Um crime que deixa muito mais do que marcas físicas”: são as palavras de BITENCOURT,
referindo-se à ocorrência (ordinária) intrafamiliar do abuso sexual como uma das mais graves
formas de violência, por apresentar contornos de durabilidade e habitualidade. Dano agravado,
ainda, pela relação de autoridade ou responsabilidade socioafetiva da criança/adolescente com o
criminoso 24.
Além disso, os crimes são cometidos sem a presença de testemunhas e em quase absoluto
sigilo, sobretudo quando praticados no ambiente familiar.
Diante desse quadro, ressalta-se que a palavra da vítima é de suma importância para a
revelação do delito, que dificilmente chega ao conhecimento das autoridades sem que a vítima
tenha relatado o fato a alguém, salvo no caso de apresentar sinais e marcas visíveis percebidas e

22

EISENSTEIN, Evelyn. O papel do médico na identificação do abuso sexual de crianças e adolescentes. In WILLIANS, Lúcia
Cavalcanti de Albuquerque. Prevenção do abuso sexual infantil: um enfoque interdisciplinar. Curitiba: Juruá, 2011, p. 59.
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PADILHA, Maria da Graça Saldanha e Maria Cristina Antunes. Considerações sobre o depoimento sem dano em casos de abuso
sexual contra crianças e adolescentes. In WILLIANS, Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Prevenção do abuso sexual infantil: um
enfoque interdisciplinar, p. 174.
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comunicadas pelos profissionais em contato com a vítima. Além disso, o depoimento da vítima
constitui prova fundamental para a apuração do crime, identificação de seu autor e punição do
agressor. Sendo assim, a oitiva da vítima desde o primeiro momento deve ser cercada de todos os
cuidados necessários à proteção de seus direitos e à colheita eficaz da prova.
Tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos da Criança quanto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, às crianças e
aos adolescentes é atribuída proteção especial e protagonismo no sistema jurídico. São
obrigatórias a sua oitiva e participação, além do acesso às informações processuais, nos feitos de
seu interesse.
Consoante a disciplina processual penal, a vítima criança ou adolescente é submetida, no
decorrer da investigação criminal e do processo penal, a sucessivas inquirições e intervenções,
conduzidas e presenciadas por diferentes profissionais, muitos sem afinidade com a matéria, em
prejuízo à proteção dos direitos daquela.
LIDCHI retrata a importância do depoimento da vítima para elucidação do caso. Segundo a
autora, ouvir a criança/adolescente é fundamental para identificar os riscos e estabelecer um
plano de ação. Deve-se avaliar, de acordo com a mesma: a saúde integral (física e mental) do
menor; as atitudes e percepção dos pais sobre o problema (se há apoio à vítima ou ao autor do
crime); e as condições materiais da família (vulnerabilidade socioeconômica) 25.
PADILHA e ANTUNES esclarecem que para a constituição de uma abordagem fidedigna e
eficácia da intervenção o menor abusado deve ser ouvido o quanto antes. Segundo os autores,
entrevistar uma criança o mais próximo possível do evento alegado (vivencia do fato) é uma das
estratégias para diminuir a produção de falsas memórias 26.
No nosso ordenamento jurídico, o Código de Processo Penal dispõe sobre a qualificação e a
colheita do depoimento da vítima durante a instrução processual penal em seu art. 201.
Estabelecendo, em seu §6º, que o juiz tomará as providências necessárias para preservar a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem do ofendido, podendo, para tanto, determinar o
segredo de justiça quanto aos seus dados, depoimentos e outras informações constantes dos
25

LIDCHI, Vitoria. Panorama internacional e posição do Brasil no enfrentamento e prevenção do abuso sexual infantil. In WILLIANS,
Lúcia Cavalcanti de Albuquerque. Prevenção do abuso sexual infantil: um enfoque interdisciplinar, p. 47
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autos27.
Dispõe, ainda, o art. 185 do CPP, §2º, que excepcionalmente e por decisão fundamentada o
juiz poderá realizar o interrogatório do réu por videoconferência ou outro recurso tecnológico
semelhante, a fim de “impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde
que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência” (inc. III) 28.
A audiência de instrução criminal, conforme previsão legal, é realizada em ato único, em
que são inquiridas a vítima e as testemunhas, interrogado o réu e realizadas as alegações finais
pelas partes. Não há na legislação processual penal disposições especiais sobre a inquirição da
vítima criança ou adolescente.
Analisando-se as disposições do ECA29, tem-se que o art. 4º estabelece que deve ser
assegurada com absoluta prioridade a efetivação dos direitos da criança e do adolescente,
inclusive no que tange ao trâmite processual de feitos de seu interesse. Também assegura, em
seus arts. 28, §1º, e 100, parágrafo único, XII, o direito da crianças e do adolescente de ter sua
opinião considerada e ser ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de
desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações das medidas de proteção.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mencionando a gravidade dos atos de exploração
sexual e de violência física e psicológica contra crianças e adolescentes, o prejuízo para a formação
de suas personalidades, notadamente agravado pela morosidade na adoção de medidas
concretas, que pode sujeitar a vítima ao convívio prolongado com o agressor, editou a Resolução
Conjunta n. 09/09 do Gabinete da Presidência e da Corregedoria-Geral de Justiça30.
Dita Resolução dispõe que deve ser conferida prioridade de tramitação aos procedimentos
e aos processos criminais referentes aos delitos de abuso sexual, psicológico ou físico cometidos
contra crianças e adolescentes. Também estabelece que deve ser garantido à vítima o direito de
ser ouvida sem a presença do réu e, quando possível, na presença de psicólogo forense.
Não obstante a preocupação do Tribunal de Justiça Catarinense em relação à observância
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28

BRASIL. Código de Processo Penal.

29

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente.

30

SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça do Estado de. Resolução n 09/09 – RC, assinada em 23.09.09, disponibilizada no Diário da
Justiça
Eletrônico
n.
793,
p.
03/04,
em
19.10.09.
Disponível
em:
<http://cgj.tjsc.jus.br/consultas/provcirc/oficio_circular/a2012/oc20120017.pdf>. Acesso em: 10 abril. 2015.

152
Produção Científica CEJURPS – 2015

dos direitos das crianças e adolescentes vítimas, o fato é que as providências mencionadas não se
apresentam suficientes para assegurar tais direitos.
Do olhar atento de magistrados e promotores do Rio Grande do Sul, foi criado um projeto
experimental denominado Depoimento Sem Dano 31 , de iniciativa do Juizado da Infância e
Juventude de Porto Alegre/RS, o qual visa reduzir o dano durante a produção da prova, a sua
melhor produção e a valorização da palavra da criança.
PADILHA e ANTUNES esclarecem o projeto Depoimento sem Dano, criado pelo Juiz de
Direito José Antônio Daltoé Cezar, inspirado no trabalho da Promotora de Justiça Veleda Dobke:
De acordo com Cezar (2007a) a sociedade deve enfrentar com maior profissionalismo a
responsabilização dos abusadores, a fim de coibir os abusos sexuais, por meio de processo judicial
que advém do texto constitucional vigente. Para haver a responsabilização é necessário prova-la,
sendo indispensáveis na produção da prova o Magistrado, o Promotor de Justiça, o Advogado e os
serventuários da justiça. Como em geral o abuso sexual contra crianças e adolescentes é realizado às
escondidas, sem testemunha presencial e sem qualquer vestígio material, “o depoimento da vítima
32
em juízo é de extremo valor, eis que não raro seja a única prova possível de ser produzida”.

O magistrado citado33 defende que a abordagem da criança ou do adolescente dentro do
ambiente forense, na presença de pessoas desconhecidas e de uma situação de constrangimento,
dificulta o relato da experiência vivida, porque as crianças inevitavelmente ficam amedrontadas.
O Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação n.º 3334, de 23 de novembro de
2010, recomendou aos Tribunais a criação de serviços especializados para escuta de crianças e
adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais.
Anota-se a existência de críticas de operadores jurídicos ao projeto, decorrentes da
utilização do psicólogo como inquiridor e do longo trajeto percorrido pela criança até a sua oitiva
em audiência judicial. Isso porque o trâmite inclui reinquirições em diferentes fases, por diferentes
profissionais, revitimizando a criança, além de prejudicar a produção da prova.
Em recente julgamento, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que a adoção do
31
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procedimento de oitiva da vítima previsto no projeto depoimento sem dano não afronta os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa:
A Recomendação n. 33/2010 do CNJ cuida do "depoimento sem dano", instrumento de idealização
da proteção dos direitos da criança e do adolescente, dando ensejo, inclusive, à parceria entre o CNJ,
o Unicef e a Childhood Brasil (instituição criada em 1999 pela Rainha da Suécia para a proteção da
infância contra o abuso e a exploração sexual), cujo acordo foi firmado em 9 de outubro de 2012,
objetivando a implementação do sistema. O objetivo do instituto é a mitigação da vitimização
secundária do sujeito passivo de delitos sexuais, evitando colocar a vítima diante de pessoas
desconhecidas, inquirindo-a acerca de fatos violentos e íntimos que supostamente sofreu. Em sendo
permitido o contato prévio das partes com a psicóloga nomeada para o ato, bem como o
acompanhamento do depoimento em tempo real, com a possibilidade, inclusive, da realização de
reperguntas e esclarecimentos, não há ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da
35
ampla defesa.

Não obstante a iniciativa de alguns juízes no tocante à escuta diferenciada de crianças e
adolescentes vítimas de violência, o fato é que não há no ordenamento jurídico brasileiro
regramento sobre tal procedimento. Aplicam-se as normas da legislação processual penal comum
referentes à instrução do inquérito policial e do processo criminal.
Sendo assim, em regra e em resumo, o que ocorre é a oitiva prévia da vítima na Delegacia
de Polícia, a fim de que o fato seja registrado e haja a instauração do inquérito; há também o
atendimento pelo Conselho Tutelar que pode ser concomitante ou anterior ao registro dos fatos;
na sequência, há a oitiva da vítima na Delegacia de Polícia sobre os fatos, tomando-se por termo
escrito o seu depoimento; por fim, após a instauração e o trâmite processual regular, a vítima é
inquirida em audiência de instrução criminal, na presença de Juiz de Direito, Promotor de Justiça e
defensor do acusado.
Como visto, por ser a audiência de instrução una, na mesma ocasião em que comparecem
ao Fórum o réu, o defensor, as testemunhas e, possivelmente, familiares dos envolvidos,
comparecem também as vítimas acompanhadas de seus representantes legais. Deste modo, ainda
que as vítimas sejam ouvidas sem a presença física do réu, são expostas ao mesmo ambiente e ao
contato com pessoas envolvidas com as partes (muitas vezes com laços familiares) e com os fatos
apurados.
Além disso, a vítima, desde que o fato é revelado, é ouvida por diferentes profissionais, em
momentos diversos e estendidos no tempo, sendo que tais profissionais raras vezes possuem
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competência técnica ou habilidade para atender ou inquirir a vítima, notadamente diante de sua
especial fase de desenvolvimento e da gravidade e complexidade da situação familiar e do fato
delitivo. Anota-se que ainda que os profissionais possuem conhecimento técnico especializado
para realizar a oitiva da vítima, o estabelecimento de uma relação de confiança entre ele e a
vítima demanda tempo, o que não pode ser suprido no momento da audiência. E, não havendo
relação de confiança estabelecida, não há como se evitar a pressão e a nova vitimização
decorrente dessa situação.
A exposição indevida e a reinquirição sucessiva da vítima por diferentes profissionais, em
ambientes diversos e em momentos temporais diferentes, por certo, constituem novas e graves
violações aos seus direitos e causam ainda maiores danos emocionais e psicológicos.
Observa-se, portanto, a necessidade de previsão legal diferenciada, a fim de que a
legislação processual penal assegure o respeito aos direitos fundamentais das crianças e dos
adolescentes.

A CONVENÇÃO DO CONSELHO DA EUROPA PARA A PROTEÇÃO DAS CRIANÇAS
CONTRA A EXPLORAÇÃO SEXUAL E OS ABUSOS SEXUAIS, E AS DIRETIVAS 2011-92UE E 2012-29-UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO EUROPEU
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia estabelece que a criança,
compreendida como qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade, tem direito à proteção e
aos cuidados necessários ao seu bem-estar, e que todos os atos a ela relativos, praticados por
entidades públicas ou privadas, terão primacialmente em conta o interesse superior da criança
(art. 24, n. 2)36.
A Convenção do Conselho da Europa para a Proteção das Crianças contra a Exploração
Sexual e os Abusos Sexuais, denominada Convenção de Lanzarote, de 25 de outubro de 2007,
estabelece, de forma pormenorizada, quais são os fatos e circunstâncias que as leis nacionais dos
países europeus devem estipular como crimes e a forma de punição, preconizando, também, um
conjunto de procedimentos penal e processual penal, que garantam prioridade à investigação
desse tipo de delito.
A Convenção estabelece importante conjunto de regras e cuidados especiais quanto à
36
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apuração dos fatos e especialmente no tocante à oitiva de criança vítima.
Nesse mesmo norte, a Diretiva 2011-92-UE37 do Parlamento Europeu e do Conselho
Europeu (13.12.11), que tem por objeto a luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de
crianças e a pornografia infantil, e a Diretiva 2012-29-UE38 do Parlamento Europeu e do Conselho
Europeu, de 25 de outubro de 2012, que estabelece normas mínimas relativas aos direitos, ao
apoio e à proteção das vítimas de criminalidade, reconhecem e ressaltam a necessidade de
específica proteção e acompanhamento da criança vítima de abuso sexual, atribuindo
preponderante valor à sua intervenção nos processos judiciais.
Em seu primeiro “Considerando”, a Diretiva 2011-92-UE estabelece que o abuso e
exploração sexual de menores, incluindo a pornografia infantil, constituem violações graves dos
direitos fundamentais, em especial do direito das crianças à proteção e cuidados necessários ao
seu bem-estar, tal como previsto na Convenção das Nações Unidas de 1989 sobre os Direitos da
Criança e na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.39
No sexto considerando da Diretiva 2011-92-UE, abrange a prevenção, a repressão dos
autores e proteção da vítima na intervenção e prevê a priorização do interesse da criança na
adoção das medidas para combate de crimes graves de exploração sexual de criança e pornografia
infantil 40.
Extrai-se das disposições da Diretiva 2011-92-UE, que tem por objeto a proteção das
crianças (pessoas menores de 18 anos, de acordo com art. 2º, alínea “a”) vítimas de crimes em
investigações e ações penais:
1. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que na fase de inquérito e
durante o processo, de acordo com o papel da vítima no sistema judicial em causa, as autoridades
competentes nomeiem um representa nte especial da criança vítima, nos casos em que, segundo a
lei nacional, os titulares da responsabilidade parental estejam impedidos de representar a criança
devido a um conflito de interesses entre eles e a vítima, ou nos casos em que a criança não esteja
acompanhada ou esteja separada da família.
2. Os Estados-Membros garantem que as crianças vítimas de crimes tenham acesso atempado a
aconselhamento jurídico e, de acordo com o papel da vítima no sistema judicial em causa, a
37
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patrocínio judiciário, inclusive para efeitos de pedido de indemnização. O aconselhamento jurídico e
o patrocínio judiciário são gratuitos caso a vítima não disponha de recursos financeiros suficientes.
3. Sem prejuízo dos direitos da defesa, os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para
garantir que, no inquérito relativo aos crimes referidos nos artigos 3. o a 7. o :
a) A audição da criança vítima do crime se realize sem demoras injustificadas logo após a denúncia
dos factos às autoridades competentes;
b) A audição da criança vítima do crime se realize, se necessário, em instalações concebidas ou
adaptadas para o efeito;
c) A audição da criança vítima do crime seja feita por profissionais qualificados para o efeito ou por
seu intermédio;
d) Sejam as mesmas pessoas, se possível e adequado, a realizar todas as audições da criança vítima
do crime;
e) O número de inquirições seja o mais reduzido possível e as inquirições sejam realizadas apenas em
caso de estrita necessidade para efeitos da investigação e do processo penal;
f) A criança vítima do crime seja acompanhada pelo seu representante legal ou, se for caso disso, por
um adulto à sua escolha, salvo decisão fundamentada em contrário no que se refere a essa pessoa.
4. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que, no inquérito sobre
qualquer dos crimes referidos nos artigos 3º a 7º, todas as audições da criança vítima do crime ou, se
for caso disso, da criança que testemunhou os actos, possam ser gravadas por meios audiovisuais, e
que as gravações possam ser utilizadas como prova no processo penal, de acordo com as regras
previstas na legislação nacional.
5. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias para garantir que, nos processos penais
relativos aos crimes referidos nos artigos 3º a 7º, possa ser decidido que:
a) A audiência se realize à porta fechada;
b) A criança vítima do crime seja ouvida pelo tribunal sem estar presente, nomeadamente com
recurso a tecnologias de comunicação adequadas.
6. Os Estados-Membros tomam as medidas necessárias, no interesse das crianças vítimas de crimes,
e tendo em conta outros interesses superiores, para proteger a privacidade, a identidade e a imagem
dessas crianças e para impedir a difusão pública de todas as informações que possam conduzir à sua
41
identificação.

A Diretiva 2012-29-UE, prescreve, em seu Considerando 18, que a violência (física, sexual,
psicológica ou econômica) cometida em relações de intimidade (praticada por cônjuge, parceiro,
familiar) pode fazer jus a medidas de proteção especial. Além de danos físicos, morais, emocionais
e econômicos, pode causar sérios traumas psicológicos e físicos sistemáticos de graves
consequências pela baixa capacidade de resistência da vítima, pelo vínculo afetivo, de confiança,
de dependência (financeira e social) com o autor do crime. Trata-se, portanto, de um problema
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social grave, muitas vezes ocultado.42
Em seu considerando 19, a Diretiva 2012-29-UE estabelece que a vítima será reconhecida
como violentada e terá proteção e investigação independentemente da identificação, detenção,
acusação ou condenação do autor do crime (havendo ou não vínculo de parentesco). Os familiares
da vítima, afetados negativamente em consequência (vítimas indiretas) do crime, devem receber
igual proteção.43
Especificamente sobre o processo de oitiva das vítimas, em seu considerando 34, a Diretiva
2012-29-UE assegura que haja correção, respeito e entendimento. Facultando ao depoente, caso
necessário, um serviço de interpretação gratuito durante os interrogatórios, que permita a
participação ativa nas audiências em tribunal e assegure o exercício pleno de seus direitos 44.
Destaca, ainda, a Diretiva 2012-29-UE, no Considerando 42, que “As crianças vítimas não
devem ser privadas do direito a serem ouvidas em processo penal unicamente pelo facto de serem
crianças, ou em razão da sua idade”45.
A Diretiva reconhece a possibilidade de vitimização reiterada e secundária, bem como de
retaliação e intimidação, prevendo a adoção de medidas de proteção e de ordens de afastamento
em favor da vítima (Considerando 52)46.
Em face disso, a Diretiva assegura que a participação da vítima na investigação seja
coordenada e respeitosa, evitando sua exposição à sitiações penosas, gerando um vínculo de
confiança com as autoridades importante no processo penal, conforme estabelece no
Considerando 53. Determina ainda, que a interação com a vítima seja facilitada e o contato
limitado, sugerindo o uso de videogravações das inquirições nas audiências. Recomenda que seja
evitado o contato visual com o autor do crime, a família deste, cúmplices ou membros do público,
adotando práticas como a utilização de entradas e zonas de espera separadas reservadas às
vítimas.47
Diante das relevantes considerações expostas, a Diretiva 2012/29/EU discorre sobre os
direitos de informação, interpretação, tradução e apoio em prol da vítima (Capítulo 2, Prestação
42
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de informações e apoio).
Notadamente em relação à participação no processo penal, em seu Capítulo 3, prevê os
direitos da vítima, tal como o direito de ser ouvido. Em seu Capítulo 4, denominado a proteção das
vítimas e reconhecimento das vítimas com necessidades específicas de proteção, versa acerca do
direito à proteção, à inexistência de contato entre a vítima e o autor do crime, à proteção da vida
privada e de avaliação individual para identificação das necessidades específicas de proteção.
Importante destacar o que dispõem os arts. 23º e 24º da Diretiva 2012/29/EU:
Artigo 23 - O Direito a proteção das vítimas com necessidades específicas de proteção durante o
processo penal
[...]
2. As vítimas com necessidades específicas de proteção identificadas nos termos do artigo 22. o , n. o
1, devem poder beneficiar das seguintes medidas durante a investigação penal:
a) As inquirições à vítima devem ser realizadas em instalações concebidas ou adaptadas para o
efeito;
b) As inquirições à vítima devem ser realizadas por profissionais qualificados para o efeito ou com a
sua assistência;
c) Todas as inquirições à vítima devem ser realizadas pelas mesmas pessoas, salvo se tal for contrário
à boa administração da justiça;
d) Todas as inquirições de vítimas de violência sexual, violência baseada no género ou violência em
relações de intimidade, salvo se forem realizadas por um procurador público ou por um juiz, devem
ser realizadas por uma pessoa do mesmo sexo que a vítima, se esta assim o desejar, desde que a
tramitação do processo penal não seja prejudicada.
3. As vítimas com necessidades específicas de proteção identificadas nos termos do artigo 22o, n. 1,
devem beneficiar das seguintes medidas durante o processo penal:
a) Medidas para evitar o contacto visual entre as vítimas e os autores do crime, nomeadamente
durante os depoimentos, mediante o recurso a meios adequados, como tecnologias de
comunicação;
b) Medidas para permitir que a vítima seja ouvida na sala de audiências sem nela estar presente,
nomeadamente através do recurso a tecnologias de comunicação adequadas;
c) Medidas para evitar inquirições desnecessárias sobre a vida privada da vítima não relacionadas
com o crime; e
d) Medidas para permitir a realização de audiências à porta fechada.
Artigo 24 - Direito das crianças vítimas e proteção durante o processo penal
1. Para além das medidas previstas no artigo 23o, os Estados-Membros devem assegurar, no caso de
a vítima ser uma criança, que:
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a) Nas investigações penais, todas as inquirições das crianças vítimas possam ser gravadas por meios
audiovisuais, e que essas gravações possam servir como meio de prova em processo penal;
b) Nas investigações e processos criminais, de acordo com o papel da vítima no respetivo sistema de
justiça penal, as autoridades competentes designem um representante especial da criança vítima
caso, de acordo com a legislação nacional, exista um conflito de interesses entre os titulares da
responsabilidade parental e a criança vítima que impeça os referidos titulares de representar a
criança vítima, ou caso a criança vítima não esteja acompanhada da sua família ou dela esteja
separada;
c) Caso a criança vítima tenha direito a advogado, tenha direito a assistência jurídica e
representação, em seu próprio nome, nos processos em que exista ou possa existir um conflito de
48
interesses entre a criança vítima e os titulares da responsabilidade parental.

Depreende-se, portanto, que conforme determinação do Parlamento Europeu e do
Conselho Europeu, mediante as Diretivas acima expostas (2011-920UE e 2012-29-UE), as
investigações criminais e os processos penais instaurados para apuração de crimes de abusos
sexuais infanto-juvenis devem atender prioritariamente ao superior interesse da vítima e
assegurar-lhe os seus direitos.
Em relação aos direitos da vítima, criança e adolescente, previstos nas Diretivas Européias
destacam-se o direito de informação, de proteção, de apoio, de proteção de sua vida privada, de
inexistência de contato com o agressor, de designação de um representante especial em caso de
conflitos de interesses.
Ressalta-se, quanto à sua inquirição, o direito de ser ouvida em local adaptado e por
profissional capacitado, de ser reinquirida pelo mesmo profissional, de ser ouvida pelo menor
número de vezes possível e somente em relação aos fatos estritamente necessários, de ter o seu
depoimento gravado para utilização como meio de prova em processo penal.
Da análise da Convenção e das Diretivas mencionadas, depreende-se a obrigatoriedade de
que a oitiva da criança seja realizada logo após comunicados os fatos à autoridade competente,
registrada por meio de áudio ou audiovisual, sob cuidados especiais, e que a repetição dessa prova
durante a instrução processual se dará apenas em hipóteses excepcionais.
Extrai-se, assim, a possibilidade de produção antecipada da prova consistente na inquirição
da vítima e sua plena validade como elemento de prova na instrução processual. Através de tal
instituto, denominado inquirição da vítima para memória futura, visa-se garantir a proteção dos
direitos da vítima, bem como a genuinidade de seu depoimento, colhido nas condições mais
adequadas, com maior proximidade temporal dos fatos e livre de influências. Pretende-se,
48
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sobretudo, evitar o agravamento e o prolongamento dos danos suportados. E, por consequência,
tem-se a melhor produção da prova e o afastamento da impunidade, que contribui para a
prevenção da prática delitiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os crimes de abuso sexual infanto-juvenil têm grande incidência e permanecem
subidentificados, em que pese as alterações legislativas e o envolvimento de profissionais das
áreas de saúde, educação e segurança para prevenir e coibir a sua ocorrência.
Trata-se de crime de ampla complexidade, notadamente diante de sua alta gravidade, das
especificidades das circunstâncias delitivas e da situação de especial vulnerabilidade das vítimas.
Tais delitos são, na grande maioria das vezes, praticados no ambiente intrafamiliar ou em
decorrência de relações domésticas ou de coabitação, com abuso da relação de autoridade e
confiança. Consideradas, ainda, a baixa capacidade de resistência da vítima e o vínculo afetivo
e/ou de dependência econômica com o autor do crime, entende-se tratar de um problema social
grave, de difícil identificação e intervenção.
É amplamente reconhecido o impacto psicológico negativo causado nas crianças e
adolescentes em decorrência da prática de crimes de abuso sexual, inobstante grande parte deles
não deixem marcas físicas.
Justamente pelo fato de os crimes em análise serem praticados na clandestinidade, na
maioria das vezes em contexto familiar, e também pelo fato de não deixarem sinais físicos
detectáveis por exames periciais, é que se deve conferir grande importância à revelação feita pela
vítima, sob pena de se favorecer a perpetuação dos abusos e a impunidade dos agressores.
Diante desse quadro, o depoimento da vítima sobre os fatos ocorridos é fundamental para
a constatação e apuração dos ilícitos perpetrados, bem como para que se possa conferir efetiva
proteção aos seus direitos fundamentais.
A palavra da vítima, que tem total primazia e centralidade como elemento de prova, deve
ser colhida sob condições especiais, em atenção à sua peculiar fase de desenvolvimento, à sua
situação familiar e às especificidades do crime, a fim de garantir, além da fidedignidade da prova,
os seus direitos fundamentais.
Ocorre que, no ordenamento jurídico brasileiro, não há previsão legal específica sobre a
161
Produção Científica CEJURPS – 2015

oitiva das crianças e dos adolescentes vítimas de delitos dessa natureza, em evidente prejuízo aos
seus direitos bem como à adequada e eficaz colheita da prova.
O conhecimento das particularidades dos crimes de abuso sexual infanto-juvenil, a
padronização de procedimentos, a especialização dos profissionais que trabalham na área e o
avanço científico quanto à coleta de evidências são essenciais para que ocorra a proteção integral
dos direitos das vítimas de crimes sexuais e para que não prepondere a impunidade dos
agressores.
Entende-se que a adoção de medidas protetivas em prol de crianças e adolescentes vítimas
de crimes de abuso sexual durante suas oitivas no decorrer da investigação criminal e do processocrime, assim como a inquirição das vítimas para memória futura e a validade desta prova para o
processo penal possam contribuir para a concretização e não violação de seus direitos
fundamentais, evitando traumatismo suplementar e garantindo o resultado eficaz da persecução
criminal.
É necessária a análise da possibilidade de transposição para o ordenamento jurídico
brasileiro do instituto da inquirição da vítima para memória futura, de produção antecipada da
prova, em contraponto ao direito de ampla defesa do autor do crime e aos requisitos de um
julgamento equitativo e imparcial.
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A PRÁTICA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL

Celso Costa Ramires1
Odir Gomes da Rocha Neto2

RESUMO
A justiça restaurativa surge como uma opção ao sistema penal tradicional e se manifesta a
partir de práticas que visam reformular a atual concepção de justiça. A literatura fala de um novo
olhar sobre o crime que voltado para o futuro preconiza um novo paradigma. A troca da punição
pela reparação é a grande discussão do novo modelo de justiça que tende à intermediação entre
as partes envolvidas na lide. As origens deste método remontam a modelos de conduta e práticas
de povos ancestrais que tinham na mediação o objetivo de reparar os danos causados à
comunidade. Na Organização das Nações Unidas o marco inaugural foi a Resolução de nº1.999/26,
de 28 de julho de 1999 que elaborou os princípios básicos para a utilização de Programas de
Justiça Restaurativa em matéria criminal e se dispõe a estimular a adoção das práticas
restaurativas por seus Estados Membros. O crime sob a “lente retributiva” é visto simplesmente
como uma violação da lei, onde tudo é definido em termos técnicos e jurídicos. No sistema
retributivo o direito julga o criminoso pelo mal que ele causou enquanto que a ressocialização tem
o objetivo de reduzir a reincidência do crime com o fim de alcançar o bem social no que diz
respeito à comunidade envolvida. No Brasil existem iniciativas que vêm funcionando bem e são
realizadas em parceria com Ministério Público e Juizados, o que denota que o sistema é
juridicamente sustentável e compatível com o nosso sistema jurídico.

PALAVRAS-CHAVE: Justiça restaurativa, sistema retributivo, ressocialização.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo apresentar a justiça restaurativa que tem por escopo a
reformulação do sistema penal, onde a ressocialização se apresenta como alternativa para reduzir
a incidência do crime, passando a agir em substituição ou complementação ao atual sistema de
justiça retributiva.
O artigo, que utiliza o método de investigação indutivo, e como técnica de investigação a
pesquisa bibliográfica, está dividido em três tópicos, sendo que o primeiro aborda conceito e
origens da justiça restaurativa, propondo um novo olhar ao delito/crime, uma vez que o foco não
está em conseguir uma sentença para declarar a culpa do “criminoso” e, sim, entender as
consequências do fato e reparar os danos causados à vítima e à comunidade afetada pelo crime.
Neste caso, a vítima participa do processo, uma vez que a Justiça Restaurativa propõe uma
análise mais ampla do crime, o que possibilita a verificação de que o delito, antes de confrontar
uma norma penal, constitui um ataque aos aspectos físicos e/ou psicológicos do ser humano.
O segundo tópico apresenta o sistema atual de justiça retributiva, considerando a análise
do sistema punitivo ora vigente concentrado no castigo. Neste sentido, o paradigma restaurativo
surge como uma alternativa, uma nova etapa para alcançar a construção de um direito penal mais
humano, além de ter a pretensão de diminuir as mazelas sociais provocadas pelo sistema
tradicional.
O terceiro tópico, por sua vez, traz a concepção da justiça restaurativa e sua implantação
no Brasil, onde, em termos de políticas públicas pode ser encontrada em algumas inciativas de
projetos do Poder Judiciário. O sucesso de alguns desses projetos indica a justiça restaurativa
como um modelo de maior potencialidade, não devendo ficar restrito aos Juizados Especiais e aos
crimes de menor potencial ofensivo.
As causas e consequências dos crimes são diversas, as motivações são inúmeras e o Estado
atua com teorias que legitimam a pena no sentido de prevenir os conflitos. A concepção penal em
voga, analisa o crime como uma simples violação ao bem jurídico, no consenso de uma lei criminal
estabelecida pelo Estado que não leva em conta os aspectos físicos e psicológicos que envolvem a
figura do crime.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA: CONCEITO E ORIGENS
Em uma abordagem conceitual sobre justiça restaurativa é relevante o conceito de Sica que
aduz: “mais do que uma teoria ainda em formação, a justiça restaurativa é uma prática ou, mais
precisamente, um conjunto de práticas em busca de uma teoria”.3
Pallamolla faz referência a um conceito fluído, na medida em que vem sendo modificado de
acordo com suas práticas4 e Marshall, faz alusão ao “processo através do qual todas as partes
interessadas em um crime específico se reúnem para solucionar coletivamente como lidar com o
resultado do crime e suas implicações para o futuro”.5
Aguiar propõe a justiça restaurativa baseada em uma mudança de concepção, ou seja, “na
reformulação da nossa concepção de Justiça” e sai na defesa de que é preciso trabalhar a
compreensão das pessoas nas relações que envolvem conflito, possibilitando dessa forma a
humanização dos envolvidos, no que vai resultar, segundo o autor “na identificação da
necessidades geradas pelo conflito/crime e a consequente responsabilização de todos os
afetados”, com o objetivo de que estes se comprometam ou contribuam para a resolução do
conflito.6
Considerada como um método complementar de tratamento de conflitos, a justiça
restaurativa envolve todas as partes interessadas, como bem explicita Ramírez:
Se trata de una variedad de prácticas que buscan responder al crimen de un modo más constructivo
que las respuestas dadas por el sistema punitivo tradicional, sea el retributivo, sea el rehabilitativo.
Aun a riesgo de un exceso de simplificación, podría decirse que la filosofia de este modelo se resume
en las trés ‘R’: Responsibility, Restoration and Reintegrations (responsabilidad, restauración y
reintegración). Responsabilidad del autor, desde que cada uno debe responder por las conductas
que asume libremente; restauración de la víctima, que debe ser reparada, y de este modo salir de
suposición de víctima; reintegración del infractor, restableciéndo se los vínculos con la sociedad a la
7
que también se ha dañado con el ilícito.

No ensinamento do professor Mario Monte a justiça restaurativa é uma via complementar
3

SICA, Leonardo. Justiça restaurativa e mediação penal: o novo modelo de justiça criminal e de gestão do crime. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2007, p.10.

4

PALLAMOLLA, Raffaella da Porciuncula. Justiça restaurativa: da teoria à prática. São Paulo: IBCCRIM - Instituto Brasileiro de
Ciências Criminais, 2009.

5

MARSHALL apud AGUIAR, C. Z. B. Mediação e justiça restaurativa: a humanização do sistema processual como forma de
realização dos princípios constitucionais. São Paulo: QuartierLatin, 2009. p. 109.
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AGUIAR, C. Z. B. Mediação e justiça restaurativa: a humanização do sistema processual como forma de realização dos princípios
constitucionais. São Paulo: QuartierLatin, 2009. p. 109.
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RAMÍREZ, Sérgio Garcia. Em búsqueda de la terceira vía: la justicia restaurativa. Revista de ciências penales. Inter criminis. Cidade
do México: Inacipe, n. 13, abr jun.2005, p. 198.
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ao Direito Penal, alicerçada em razões culturais. No seu entender, é um processo no qual o autor e
a vítima envolvidos numa ofensa ficam frente a frente para solucioná-la daquele momento para o
futuro, permitindo-se que os familiares e membros da comunidade também participem do
encontro a fim de se alcançar a responsabilização do autor da ofensa, por meio de uma solução de
consenso. A participação de ambos, autor e vítima, é voluntária. O ofensor deve compreender o
fato cometido e seus efeitos para então haver o acordo. A justiça restaurativa busca, dessa forma,
a resolução do conflito, por meio do consenso, da reintegração do sujeito à comunidade, do apelo
à cidadania e do desenvolvimento de pertença à uma comunidade e não de exclusão. 8
A justiça restaurativa é, em resumo, uma nova modalidade baseada num conceito de
procedimentos por consenso, onde a vítima, o infrator e, se necessário, outros membros da
comunidade direta ou indiretamente afetados pelo crime participam de forma coletiva na busca
de soluções para os ressentimentos, traumas e as perdas que forem causadas pelo crime.9
Conforme Pinto para compreender a justiça restaurativa é necessário um novo olhar sobre
o crime, pois este conceito rompe com as velhas teorias, o que significa um novo paradigma.10
O olhar, neste caso, é voltado para o futuro que se faz, baseado em uma ética de diálogo e
cooperação, tendo como norte a democracia participativa, enquanto na justiça convencional, o
olhar é voltado ao passado, direcionado para a culpa, visando à aplicação da pena, tendo como
eixo relacional, exclusivamente o Estado e o ofensor.11
Abordando a tipologia das práticas restaurativas Mccold e Wachtel explicam que a justiça
restaurativa é “uma nova maneira de abordar a justiça penal, que enfoca a reparação dos danos
causados às pessoas e relacionamentos, ao invés de punir os transgressores”, o que ajuda a
reduzir o impacto dos crimes sobre os cidadãos, e, segundo os autores, “preencher necessidades
emocionais e de relacionamento e é o ponto chave para a obtenção e manutenção de uma
sociedade civil saudável”.12
8

MONTE, Mario Ferreira. Multiculturalismo e tutela penal: uma proposta de Justiça Restaurativa. In: BELEZA, Tereza Pizarro;
CAIERO, Pedro; PINTO, Frederico de Lacerda da Costa (Org.). Multicuturalismo e Direito Penal. Lisboa: Almedina, 2014. p. 103105.

9

GONÇALVES, Antônio Baptista. Justiça restaurativa: novas soluções para velhos problemas. Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n.25,
2009, p.295.

10

PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa. O paradigma do encontro. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1496, 6 ago.
2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10238>. Acesso em: 06 jun.2014.
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Congresso
Mundial
de
Criminologia,
10-15.
Rio
de
Janeiro.
Ago.2003.
Disponível
em:
http://www.restorativepractices.org/library/paradigm_port.html#top. Acesso em: 08 jun.2014.
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O surgimento do termo Justiça Restaurativa é atribuído a Albert Eglash que, em 1977,
escreveu um artigo intitulado Beyond Restitution: Creative Restitution, publicado numa obra por
Joe Hudson e Burt Gallaway, denominada "Restitution in Criminal Justice”. Conforme Pinto:
“Eglash sustentou, no artigo, que haviam três respostas ao crime – a retributiva, baseada na
punição; a distributiva, focada na reeducação; e a restaurativa, cujo fundamento seria a
reparação”.13
Ainda segundo o autor, Eglash se inspirou nas fases do programa dos Alcoólatras
Anônimos, onde a importância de restaurar as injustiças causadas a outros é tida como meio de
transformação pessoal e recuperação.14
Neste entendimento, a justiça restaurativa tem como objetivo maior reparar o mal causado
pela prática do ilícito, que é visto pela ótica de um fato ofensivo à pessoa da vítima e que vem
quebrar a boa convivência reinante na comunidade em que estão inseridos. Há uma violação nas
relações entre infrator, vítima e comunidade, portanto, o trauma causado por esta violação deve
ser restaurado.
Sobre as origens da justiça restaurativa, Gonçalves analisa que a mola propulsora veio da
Nova Zelândia, com a adoção de costumes e práticas da justiça ancestral dos aborígenes maoris. O
modelo foi dividido em duas partes: family group conferences, adotado para infratores jovens e
crianças e community group conferences destinado aos adultos, no que foi verificado um grande
avanço no sentido da prevenção da reincidência criminal, principalmente porque a preocupação
em reparar os danos causados aos membros da comunidade nos aspectos financeiro e
psicológico.15
Maxwell analisando as práticas da justiça na Nova Zelândia concluiu que “o uso de práticas
restaurativas conduziu a processos de tomada de decisão que são vistos como corretos e justos
por todos os participantes”. Estes processos consistem basicamente em: “envolver as vítimas e
responder a elas em uma maior extensão que os tribunais, responsabilizar os infratores e oferecer
opções para o apoio contínuo a eles”. O objetivo destes processos é a reintegração na sociedade.
Nesta seara, complementa o autor: “onde há um maior uso de meios alternativos e comunitários
13

PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa. O paradigma do encontro. Jus Navegandi. Acesso em: 06 jun.2014.

14

PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é Possível no Brasil? In: SLAKMON, C., R. DE VITTO, e R. G.PINTO, org., 2005.
Justiça Restaurativa (Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa dasNações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD).
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2009, p.295.
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de responsabilização há mais economia para o sistema.16
No Canadá, segundo Pinho, o processo restaurativo seguiu a tendência da inspiração em
métodos tradicionais na resolução de conflitos. A superpopulação carcerária de origem aborígene,
a notória desvantagem econômica e a marginalização em relação à sociedade dominante
canadense, sugeriu a aplicação das práticas restaurativas, uma vez que a população aborígene não
reconhecia os valores e métodos do sistema tradicional de justiça.17
No entendimento de Prudente e Sabadell, após estes primeiros movimentos as práticas de
justiça restaurativa se multiplicaram, tanto que hoje tem-se várias experiências entre modelos e
indicações jurídicas de justiça restaurativa em países como Itália, Alemanha, França, Austrália,
Áustria, Canadá, África do Sul, Nova Zelândia, Argentina, Portugal, entre outros.18
Oficialmente existe consenso na aplicação dos princípios da justiça restaurativa para todos
os países, conforme documentos da Organização Nacional das Nações Unidas (ONU), através da
Resolução 2002/12, do Conselho Econômico e Social da ONU – Basic principles on the use of
restorative justice in criminal matters.19
O marco inaugural da regulamentação da Justiça Restaurativa pela ONU foi a
Resolução nº 1.999/26, de 28 de julho de 1999, que dispôs sobre o ‘Desenvolvimento e
Implementação de Medidas de Mediação e de Justiça Restaurativa na Justiça Criminal’. Na
sequência, a Resolução nº 2.002/12 do Conselho Econômico e Cultural da Organização das Nações
Unidas, do qual o Brasil faz parte, traz os princípios básicos para a utilização de Programas de
Justiça Restaurativa em matéria criminal e se dispõe a estimular a adoção das práticas
restaurativas por seus Estados Membros20, como destaca o item 2, que traz: "Encorajar os Estados
Membros a inspirar-se nos princípios básicos para programas de justiça restaurativa na área
criminal". 21

16

MAXWELL, Gabriele. A Justiça Restaurativa na Nova Zelândia. In SLAKMON, C.; DE VITTO, R.; PINTO, R. Gomes (Org.) Justiça
Restaurativa. Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005, p.289.

17

PINHO, Rafael Gonçalves de. Justiça restaurativa: um novo conceito. Revista Eletrônica de Direito Processual, Volume III.
Disponível em: http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-iii/justica-restaurativa-umnovo-conceito. Acesso em: 18 jun.2014.

18

PRUDENTE, Neemias Moretti; SABADELL, Ana Lúcia. Mudança de paradigma: justiça restaurativa. Revista Jurídica Cesumar, v. 8,
n. 1, p. 49-62, jan./jun. 2008, p. 56.
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PRUDENTE, Neemias Moretti; SABADELL, Ana Lúcia. Mudança de paradigma: justiça restaurativa. Revista Jurídica Cesumar, v. 8,
n. 1, p. 49-62, jan./jun. 2008, p. 56.

20

AMANCIO, Mila Loureiro de Castro. Justiça restaurativa: um novo modelo de Justiça. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2939, 19
jul. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/19579>. Acesso em: 14 jun. 2014.

21

BRACHER, Leoberto; SILVA, Susiâni. (Org.). Justiça para o século 21:instituindo práticas restaurativas: semeando justiça e
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No Brasil há um projeto de lei, atualmente tramitando na Câmara dos Deputados, PL nº
7.006/2006, propondo alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei dos
Juizados Especiais Criminais visando regular o uso facultativo e complementar de procedimentos
de justiça restaurativa no sistema de justiça criminal, em casos de crimes e contravenções penais.
Além deste, há outros três documentos importantes sobre Justiça Restaurativa no Brasil e América
Latina: Carta de Araçatuba (abril 2005); Declaração da Costa Rica sobre a Justiça Restaurativa na
América Latina (setembro 2005) e Carta de Recife (abril 2006).
Acredita-se que se aplicada a Justiça Restaurativa como o sugerido em sua proposta maior,
qual seja: cuidar da dignidade dos envolvidos, buscar um acordo que atenda às necessidades de
ambos e, a meta maior, a reintegrar socialmente o infrator, há possibilidade de se reduzir as taxas
de criminalidade, e sonhar com maior segurança.

O SISTEMA JUSTIÇA/PUNIÇÃO
A história mostra que no começo da humanidade o tratamento para os humanos infratores
não se diferenciava muito do tratamento destinado a animais, sendo que o termo "Penitenciária"
surgiu na Idade Média, onde o poder da Igreja e o poder do Estado se confundiam. O termo
significava o local onde o infrator, que havia desrespeitado alguma regra social ou "divina", era
colocado para fazer sua penitência.22
Período em que a Igreja impunha aos seus clérigos penitência, assim surgiu o nome
“penitenciária”, onde o pecador buscava se reconciliar com o Criador por meio de isolamento e
oração.23 A prisão eclesiástica era destinada aos rebeldes e aos clérigos e era tida como uma
resposta da igreja às ideias de caridade, redenção e fraternidade. Havia um sentido de
penitência.24
Bittencourt cita que para Melossi e Pavarini, a prisão surge quando se estabelecem as casas
de correção Holandesas e Inglesas, cuja origem se explica na necessidade que existia de possuir
um instrumento que permitisse não tanto a reforma ou reabilitação do delinquente, mas sua

pacificando violências. Porto Alegre: Nova Prova. 2008. Disponível em: <http://www.justica21.org.br/arquivos/bib_348.pdf>.
Acesso em:14 jun.2014.
22

OLIVEIRA, Edmundo. O futuro alternativo das prisões. Rio de Janeiro: Forense, 2002.

23

LEAL, César Barros. Prisão: crepúsculo de uma era. 2. ed. Belo Horizonte, Del Rey, 2001.

24

BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.
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submissão ao regime dominante, no caso o capitalismo.25
O processo de prisão com fim reeducador surgiu na Europa e, inicialmente, tinha como
objetivo dar fim a um problema social. As prisões eram destinadas ao recolhimento de andarilhos,
mendigos, delinquentes, dentre outros, os quais se amontoavam nas ruas em virtude de uma crise
no campo da agricultura por que passava a Europa, ocasionando um grande aumento nos índices
de criminalidade.26
O movimento visando as penas privativas de liberdade surgiu na segunda metade do século
XVI, com o crescimento abrupto da pobreza e com isso surgiram as teorias sobre a pena27.
Greco define a pena como a consequência natural imposta pelo Estado quando alguém
pratica uma infração, ou seja, “quando o agente comete um fato típico, ilícito e culpável, abre-se a
possibilidade para o Estado de fazer valer seu ius puniendi”.28
Capez define a pena como a “sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em
execução de uma sentença, ao culpado pela prática de uma infração penal, consistente na
restrição ou privação de um bem jurídico.” Considera ainda o autor que a “finalidade da pena é
aplicar a retribuição punitiva ao delinquente, promover sua readaptação social e prevenir novas
transgressões pela intimidação dirigida à coletividade.29
Conforme Sandrini, "[...] a pena de privação de liberdade passa, a partir do início do século
XIX, a ter uma dupla significação – privação do tempo livre e transformação do sujeito através do
disciplinamento [...]". 30
A relação entre Direito Penal e pena tornou-se tão intrínseca a ponto de ser impossível se
desvincular um conceito do outro. Passou-se a discutir os fins da pena, de modo a legitimar sua
aplicação como reação ao crime, já que, no consenso geral, nenhuma outra resposta seria mais
aceita ou mais correta. Com tudo isso, “ao determinar a pena como único remédio para o controle
social nas condutas incriminadas, a modernidade indica querer punição e vigilância, e não

25
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pacificação social”. 31
O direito penal retributivo deve “devolver” ao criminoso o mal que ele causou socialmente
enquanto o direito penal ressocializador possui a meta de impedir ou reduzir a reincidência e
alcançar a pacificação social. Para uma parte da doutrina a função do direito penal estaria
relacionada a proteção da segurança jurídica e outra parte à função de tutelar os valores éticosociais.32
Pinho em seus apontamentos reflete sobre o rótulo que se colocou na justiça retributiva,
alertando para o fato de que não podemos ver o sistema retributivo como “apenas punição”, mas
antes disso “um sistema que emprega a punição e enxerga o crime como uma violação do estado,
definido como descumprimento da lei e culpa”. Nesta seara, o autor pede prudência na avaliação,
conquanto acabou-se por reduzir a justiça retributiva “aos termos de vingança e retaliação”,
colocando a “justiça humana restaurativa contra a justiça desumana retributiva”.33
Ainda nas palavras do autor: “diante a um direito penal concentrado no castigo, o
paradigma restaurativo surge como uma alternativa, uma nova etapa para alcançar a construção
de um direito penal mais humano e racional, apto a frear a sua exacerbação punitiva”.34
Nesta seara o ilustre professor Mário Monte em suas considerações destaca que as
soluções penais “sem um mínimo de atendimento à realidade concreta a que se destinam, podem
ter efeitos mais nocivos que benéficos”, ou seja, “os custos axiológicos podem ser superiores aos
ganhos e, nesse caso, não justificam a sua aplicação”.35
Em sua doutrina Pinho alerta, ainda, para o exagero de transformar a justiça restaurativa na
solução para todos os problemas. Há que se considerar critérios e condições em que se pode
determinar a retribuição ou restauração, ou em alguns casos a combinação de ambas. E alerta
Pinho sobre o cuidado que se dever ter para “não simplificar e polarizar o debate, pois buscamos
31
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superar a cultura da punição e não a negação dos modelos existentes”.36
Farias Júnior, sobre o processo de recuperação do preso no Brasil, alerta para a geração de
uma criminalidade cada dia mais assustadora, pois na sua visão “a prisão é o caldo de cultura de
todos os vícios, baixezas e degenerescências”. Atenta para a falta de fatores positivos, uma vez
que ao ser manter “um delinquente perigoso por algum tempo afastado da sociedade, isso não
constitui benefício para a sociedade [...] pois ao voltar ao convício social, volta mais capacitado
para o crime”.37
Neste interim traduz-se o ensinamento de Rodrigues: “Devemos repudiar o crime,
abominar o delito. Todavia, não podemos esquecer que, sempre atrás desses eventos, haverá o
ser humano, que, como tal, deverá ser tratado e recuperado para o seu convívio com a
sociedade”38, o que não exclui, certamente, o íntegro respeito aos seres humanos apenados.
Os presos precisam ser tratados como sujeitos de direito, caso contrário não serão os
estabelecimentos prisionais capazes para reinseri-los na sociedade, e, como filosofa Oscar Wilde:
“o que mais espanta não são os crimes praticados pelos maus, mas os castigos aplicados pelos
chamados bons”.39

DA RETRIBUIÇÃO À RESTAURAÇÃO: UMA NOVA FORMA DE JUSTIÇA
Em um presídio a rotina sofre influência de duas forças: a) as regras da própria instituição
com os seus mais variados dispositivos como espaços para banho de sol, espaços para o
isolamento, espaços para o "castigo", entre outros; e, b) determinada a partir da primeira,
corresponde a uma série de normas e hierarquia organizada pelos próprios detentos. Desta forma,
a cadeia não é um local sem moral. Existe um preço a ser pago por quem desrespeitar o código
interno dos prisioneiros.40
Um dos mais importantes aspectos da ressocialização é a tomada de consciência de que o
processo inverso não pode acontecer. Significa dizer que, ingressando o condenado no sistema
36
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penitenciário, para que se busque sua ressocialização, não pode haver a dessocialização, ou seja,
“sua condição de pessoa dessocializada – um dos fatores de ter sido condenado – não pode piorar.
A prisão deve ser instrumento de ressocialização – aspecto positivo – e não do seu oposto –
aspecto negativo”.41
Lecionando nesta vertente, Oliveira assevera: “o desejado sentido ressocializador da pena,
na verdade, configura apenas um fantástico discurso retórico para manter o sistema”. No
entendimento de Oliveira, o Estado retira da sociedade um indivíduo por apresentar
comportamento desviante, e o transforma em um irrecuperável, considerando que a reincidência
atinge índice superior a setenta por cento no país.42
Está na hora de se repensar o sistema penal brasileiro. Há necessidade de aprimoramento
do sistema de justiça e, a justiça restaurativa surge como uma esperança em meio ao crescimento
do clima de insegurança que assola o mundo contemporâneo. Há que se observar que no Brasil,
além da falência da prisão, fracassou o ideal das penas e medidas alternativas.
Mas, em contraponto, Sica argumenta que muito se vem falando sobre penas alternativas,
mas “curiosamente as taxas gerais de encarceramento subiram vertiginosamente, contrastando
com o discurso das alternativas”, o que na percepção do autor indica que há um equívoco no
enfoque ou na aplicação prática de toda essa estrutura de ideias e práticas para diminuir a
utilização da pena de prisão.43
A obra “Trocando as lentes” de Zehr faz uma análise do crime considerando a ótica
retributiva e conclui que o crime é visto simplesmente como uma violação da lei. Os danos
causados são considerados de forma abstrata, onde o Estado é a vítima e a outra parte é o
ofensor. As necessidades e direitos da vítima são ignorados. As dimensões pessoais são
irrelevantes e a dimensão conflituosa do crime é velada. O dano causado ao ofensor é periférico e
a ofensa é definida em termos técnicos e jurídicos.44
A Justiça Restaurativa tem sido vista como uma forma alternativa e diferente do sistema
tradicional de Justiça Criminal, abordando a questão criminal a partir da perspectiva de que o
41
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crime é uma violação nas relações entre as pessoas, e que, por causar um mal à vítima, à
comunidade e ao próprio autor do delito, todos esses protagonistas devem se envolver num
processo de restauração de um trauma individual e social.45
A justiça restaurativa busca intervir positivamente em todos os envolvidos no fenômeno
criminal, “tocar a origem e causa daquele conflito, e a partir daí, possibilitar o amadurecimento
pessoal do infrator, redução dos danos aproveitados pela vítima e comunidade, com notável
ganho na segurança social”.46
Só mexer no aparato punitivo não é a solução, é preciso mais que “modificar, suprimir ou
incluir muitos artigos nos Códigos, que reformem e melhorem as normas substantivas e
processuais do ius puniendi”, assim se posiciona Berinstain que ainda afirma: “é preciso buscar
metas diversas e avançar em outro nível”.47
No Brasil a justiça restaurativa é vista como “oportunidade de uma justiça criminal
participativa que opere real transformação, abrindo caminho para uma nova forma de promoção
dos direitos humanos e da cidadania, da inclusão e da paz social, com dignidade”.48
A implementação da Justiça Restaurativa no Brasil seria a esperança de uma justiça que
abra caminho para uma nova forma de promoção dos direitos humanos e da cidadania, da
inclusão, e da paz social com dignidade. No entanto, as barreiras e preconceitos jurídicos impedem
uma maior aplicação e evolução da Justiça Restaurativa no Brasil, uma vez que necessário se faz
uma nova visão sem os velhos argumentos preconcebidos, sem a velha retórica da punição que
enche as prisões mal preparadas, mundo afora.

JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL
No Brasil a legislação tem dispositivos que tornam possível a adoção da justiça restaurativa,
como o Estatuto da Criança e do Adolescente nos artigos 101, 112 e 126, além de alguns
regramentos do Código Penal, como os artigos 16; 47; e 78, §2º; e 94, III. E alguns centros, como o
45
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de São Caetano do Sul (SP) já utilizam este sistema.49
Nesta seara, Pinho se manifesta com relação ao modelo restaurativo no Brasil. Assevera o
autor, que o nosso sistema não é cópia dos modelos estrangeiros, pois no seu entendimento o
“nosso modelo é restritivo”, o que significa que “carece de muitas transformações legislativas”
para a sua aplicação integral e, “em se tratando de um processo que está em constante
adaptação, é de bom alvitre sempre a adequação necessária à realidade brasileira.50
Em abril de 2003, a criação da Secretaria da Reforma do Judiciário, órgão do Ministério da
Justiça teve a finalidade de expandir o acesso dos cidadãos à Justiça e reduzir o tempo de
tramitação dos processos, e, neste mesmo ano, a entidade firmou acordo de cooperação técnica
com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, iniciativa esta que gerou o
Programa de Modernização da Gestão do Sistema Judiciário.51
A disponibilização de apoio financeiro ao PNUD viabilizou o início de três projetos pilotos
sobre justiça restaurativa, a saber: o de Brasília, iniciado em 2004 no Juizado Especial Criminal; o
de Porto Alegre - RS, denominado Justiça do Século XXI, iniciado em 2005 e voltado para a Justiça
da Infância e Juventude; e o de São Caetano do Sul-SP, iniciado em 2005 na 1ª vara da Infância e
da Juventude.52
Em Brasília a experiência da justiça restaurativa é feita em parceria com o Ministério
Público, e se desenvolve junto aos Juizados Especiais do Núcleo Bandeirantes, atuando em matéria
de competência do Juizado Especial Criminal. É utilizada a prática da mediação entre vítima e
ofensor com aceitação voluntária por ambas as partes, com o objetivo de resolver e pacificar
conflitos entre pessoas que já tenham ou possam vir a ter vínculo de relacionamento, e em casos
nos quais existe necessidade de reparação emocional ou patrimonial, excetuando-se, por opção
dos organizadores, os casos envolvendo violência doméstica e uso de drogas.53
O programa do RS adota a prática do círculo restaurativo, e é desenvolvido na 3ª Vara
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Regional do Juizado de Infância e Juventude da capital gaúcha, que é responsável pela execução
das medidas socioeducativas aplicadas nos processos provenientes da Justiça Instantânea e das 1ª
e 2ª Varas Regionais do Juizado de Infância e Juventude, e visa a pacificação de conflitos
envolvendo adolescentes e crianças da região, sobretudo os pertencentes a classes sociais menos
privilegiadas.54
Sobre o Projeto de Justiça para o Século 21 assim se pronuncia o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul:
A concepção de trabalho do Projeto Justiça para o Século 21 tem estratégias emancipatórias,
irradiando para a rede de atendimento e para a comunidade na relação com as Políticas Públicas
definidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) por meio de parcerias individuais e
institucionais. Em três anos de Projeto (2005-2008), 2.583 pessoas participaram de 380
procedimentos restaurativos realizados no Juizado da Infância e da Juventude. Outras 5.906
participaram de atividades de formação promovidas pelo Projeto. Além do Juizado, outros espaços
institucionais como as unidades de privação da liberdade da Fundação de Atendimento
Socioeducativo do Rio Grande do Sul (antiga FEBEM), unidades de medidas socioeducativas de meio
aberto, abrigos, escolas e ONGs também já estão aplicando essas práticas na gestão de conflitos
55
internos, evitando sua judicialização.

Em São Carlos, interior de São Paulo, um juiz e um religioso juntaram-se para colocar em
prática um projeto inovador conhecido por Núcleo de Atendimento Integrado, que funciona desde
2001. Sua intenção era entender qual seria a melhor forma de trabalhar o adolescente infrator
previamente à detenção, já que muitos eram encaminhados para a “Fundação Casa” sem que os
efeitos de seu tratamento fossem positivos no que se refere à ressocialização.56
No contexto brasileiro, serviria a Justiça Restaurativa, também, no desenvolvimento de
mecanismos de combate à expansão da rede de controle penal e no afastamento da ação violenta
pelo Estado, aumentando, ao mesmo tempo, o acesso à Justiça, com consequente fortalecimento
da democracia. 57
Gomes vê a Justiça Restaurativa como uma opção adequada enquanto resposta a um semnúmero de delitos, e crê na viabilidade de sua aplicação no Brasil. Neste sentido, o autor invoca
não só a Constituição Federal e a legislação vigente, mas principalmente o senso de justiça e a
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cultura diversificada de nosso povo, crendo que não se pode apenas copiar modelos estrangeiros
notadamente em se falando de países que adotem o common law. Acredita que a Justiça
Restaurativa é juridicamente sustentável e compatível com nosso sistema jurídico.58
Esta nova percepção de justiça tira o infrator do foco e coloca a vítima como parte atuante
do processo, isto parece salvador, mas na prática há um conjunto de questões a serem analisados
que vão desde a dúvida entre se isto se classificaria como um sistema alternativo, ou sistema
complementar, até a verificação da compatibilidade com o atual sistema penal brasileiro.
Está claro que o assunto merece abordagem mais ampla e esclarecimentos mais efetivos
aos operadores de direito, como também a toda sociedade. Com o crescimento geométrico da
violência, traduz-se a inoperância do atual sistema de justiça brasileiro no controle da
criminalidade, uma vez que as prisões hoje, da forma que estão concebidas, fomentam a
delinquência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo não pretendeu fazer uma defesa deste ou aquele tipo de sistema penal
na solução para a violência e a delinquência, mas tão somente apresentar a alternativa que vem se
incorporando como substituição ou complemento ao velho sistema de justiça retributiva, que por
motivos que vão desde a ação do Estado, ou sua falta de ação, até a indiferença da sociedade, não
está obtendo os resultados que se espera, ou seja, reabilitar o infrator.
A justiça restaurativa é um caminho para lidar com o problema, e está longe de ser a
solução mágica para resolver todas as questões. É uma forma de humanizar a justiça criminal, por
meio do diálogo, do envolvimento dos interessados e com a participação da sociedade.
A crise do modelo tradicional de sistema penal baseado na retribuição do crime através da
pena é questionada não só pelo Direito, mas também por toda a população que não vê a
diminuição da violência e ainda convive com a reincidência na maioria dos casos.
Para atingir os objetivos da paz social é salutar que se erga novos olhares para novas
soluções que possam antes, atenuar os conflitos em sociedade, procurando envolver a
comunidade nos conflitos que envolvem o crime e procurar a mediação.
58
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Em relação aos projetos existentes no Brasil, a justiça restaurativa é mais uma forma de
lidar com o crime e funciona de forma acessória ao sistema penal, não estando integrada no
sistema.
Por enquanto a justiça restaurativa é um conceito prático com boas possibilidades de
implementação, tanto que já é realidade em algumas experiências no Brasil e deixou de viver no
imaginário de juristas para ser realidade na resolução de conflitos interpessoais.
Em suma, a justiça restaurativa tem por objetivo possibilitar um espaço de escuta entre o
infrator, a vítima e a comunidade aumentando com isso a participação e a recuperação da vítima.
Este processo pretende que os agressores assumam a responsabilidade por seu comportamento,
incentivando um aprendizado a partir desta conduta, e ainda, buscando a participação de
membros da comunidade na criação de uma resposta justa ante o crime.
Não se tem com isso, opinião fechada sobre sua eficiência, uma vez que como já foi
referido, este “novo olhar sobre o crime” exige a participação da sociedade e do Estado, e, muito
mais que isso exige abrigo na legislação, que deverá estar compactuando com esta nova
abordagem. O que se pretende, portanto, é apoiar e promover as discussões sobre possíveis
soluções que emergem no direito pátrio, com o intuito de fomentar ações que forneçam a
ressocialização do infrator e não apenas sua punição.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ADVOGADO NA PERSPECTIVA DA JUSTIÇA
RESTAURATIVA 1

Claudia Ribas Marinho2
Vânia Petermann3

RESUMO
As relações humanas, dentre as suas ecléticas possibilidades, abarcam incontáveis
situações de conflito, originados das mais diversas fontes. Emerge, assim, a consciência acerca da
importância dos espaços de solução de conflitos alternativos ao sistema Judiciário, sendo esses
ambientes denominados genericamente de justiça restaurativa. Aqui, terá papel relevante e
distinto a figura do advogado, um dos responsáveis diretos pelo êxito ou insucesso dos
mencionados espaços. O método utilizado é o indutivo e de pesquisa em obras impressas e na
rede mundial do computadores. O estudo oferece a conclusão de que esta incursão da advocacia
não só coopera ao bem comum como não retira trabalho do mercado advocatício.
PALAVRAS-CHAVE: Justiça Restaurativa. Atuação do Advogado.

INTRODUÇÃO
Os conflitos são inerentes à natureza humana.
Seja pela nossa necessidade de expansão ou pela dificuldade que encontramos em lidar
com o novo e com o diferente, a verdade é que nós - seres humanos - somos concebidos e gerados
em ambientes de sucessivos embates. A briga pelo brinquedo predileto; a disputa pelo melhor
lugar da sala de aula; a competição pelo coração de um possível amor: situações pelas quais todos
nós já passamos e que, mesmo que inconscientemente, despertou em nós a sede por, digamos,
vitória.
1
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Ah, mas como seria bom se todos os grandes problemas de nossas vidas se resumissem às
contendas da infância! Crescemos, nossas almas enchem-se aos poucos com a amargura dos anos:
a briga pelo brinquedo ganha tons de ameaça; a disputa pelo melhor lugar transforma-se em
agressão e a competição agora não mais é pelo coração do possível amor (que, ao final, nunca foi
verdadeiramente amado), mas pela tutela do fruto, desta relação, que veio à vida.
E quando os conflitos tornam-se maiores que a capacidade de saná-los o Judiciário, enfim,
terá seu papel de destaque.
Dessa forma, o que veremos neste trabalho é como toda esta infinita gama de discussões e
problemas possa ser resolvida sem obstruir e entupir um Judiciário com cada vez mais dificuldades
de respirar. Assim, trataremos da chamada justiça restaurativa que, desde o final do último século,
vem adquirindo importância vital na busca de neutralizar os antagonismos de forma precedente a
sua inclusão no sistema Judiciário formal, perseguindo a neutralização das energias reversas, no
intuito de obter o consenso através de um contraditório informal, valendo-se de estratégias
fundadas na multidisciplinariedade.
Ganharão, portanto, os advogados, papel de destaque neste estudo, uma vez que são
peças centrais no êxito da justiça restaurativa. Teriam estes, em muitos casos, o poder de efetivar
e possibilitar aquilo que se verdadeiramente espera destas sessões: soluções céleres e eficazes aos
litígios, prezando sempre pelo cumprimento da tão famigerada justiça. Entretanto, o que se vê na
prática forense, muitas vezes, destoa do ideal: resiste-se à solução alternativa de conflitos presumindo-se muitas vezes a perda do mercado de trabalho ou a impaciência dos operadores do
Direito com a incursão de métodos alternativos de abordagem e solução de conflitos - mesmo que
isto se choque com a substancial contribuição ao bem comum, como veremos adiante.
Por fim, concernente às técnicas de pesquisa, foram empregadas fontes primárias, como o
Código de Ética e Disciplina da OAB, e secundárias, como bibliografias especializadas, como, livros,
artigos, teses, dissertações, além de outras publicações. Por fim, utilizou-se o método de
abordagem indutivo.

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO MÉTODO DE ABORDAGEM E SOLUÇÃO
ALTERNATIVA DE CONFLITOS
Na sociedade brasileira, atualmente composta por cerca de 200 milhões de pessoas que se
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relacionam constantemente em seu cotidiano, de forma que estabelecem incontáveis relações –
estas nem sempre fraternais ou amistosas -, resultando em quantidade inesgotável de conflitos,
percebe-se que a administração minimamente coerente desses conflitos transbordam a
capacidade desta mesma sociedade de dar conta de soluções ou mesmo tratamento significativo
as suas causas, seus processos e seus manejos.
Num primeiro momento, parece possível reconhecer a voz corrente que atribui as origens
do fenômeno à ignorância (no sentido de ignorar, desconhecer), já que a população ignora o
contexto social em que vive; também, que desconhece a natureza e o desenrolar das relações que
estabelece no seu dia a dia, bem como dos componentes psicológicos invisíveis que as regem,
tornando-se presa fácil dos conflitos que delas naturalmente decorrem.
Ainda hoje os sistemas judiciais desprezam, ou simplesmente negligenciam, a importância
dos aspectos psicológicos no comportamento humano, geralmente reduzindo sua intervenção a
realização de perícias e a laudos esporádicos em processos específicos. De outra forma, seria
necessária a colaboração de um batalhão de psicólogos para traçar um perfil de cada um daqueles
que ingressasse com suas pretensões perante os órgãos julgadores, com isso inviabilizando o
atendimento aos já abarrotados escaninhos judiciais.
Além disso, é possível acreditar que, se os brasileiros de modo geral desconhecem seus
direitos mais comezinhos, o que se dirá acerca do arcabouço jurídico, no qual convive com
enxurradas de palpites sem qualquer referencial e dogmas alicerçados na crendice popular, que
muitas vezes envolvem e abrigam insólitas pretensões, resultando em uma cultura constituída por
descalabros alheios tanto à realidade jurídica quanto à razão.
Parece essencial para o desenvolvimento do raciocínio que se pretende arquitetar nesse
trabalho, levar em consideração ao menos um pequeno esboço acerca do mosaico de influências
em infinita variedade, bem como da importância e da repercussão desses conflitos no meio social.
Nessa linha, diante da necessidade imperiosa de políticas públicas orientadas pela justiça
restaurativa, há que se reconhecer a imprescindibilidade de certos atores na participação deste
processo, que inclui juízes, mediadores, psicólogos, e especialmente, como se vai abordar neste
artigo, os advogados.
O papel da lei na resolução de conflitos tem sido tradicionalmente reconhecido,
principalmente por estabelecer limites claros de conduta por tipos, estabelecendo procedimentos
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de ressarcimento e punição, num repertório carente de práticas justas e efetivas que possam
abranger a multiplicidade dos casos.
Até bem pouco tempo, esses conflitos ditos de “menor potencial ofensivo” circunscreviamse ao âmbito dos conselheiros matrimoniais, dos curas, dos padres que nos limites de sua
paróquia procuravam aparar as arestas dos conflitos de natureza familiar e mesmo os de
vizinhança. Mais recentemente, algumas organizações governamentais passaram a se debruçar na
observação, estudo e práticas voltadas para o manuseio das questões relacionadas com os
conflitos humanos, inclusive nas relações de consumo que, em tese, deflagram reações
mutuamente excludentes, estabelecendo impasses que clamam pela intervenção de terceiros.
Todavia os conflitos não se limitam aos campos específicos elencados, e havia a
necessidade de o Estado se tornar gerente deste processo, estabelecendo espaço público para
essas mediações.
Para esses casos o sistema Judiciário tradicionalmente conta com um aparato efetivo de
apuração, acusação, convencimento e penalização para cada tipo de comportamento tido como
transgressivo, sendo sua resolução submetida aos prazos, procedimentos e rituais próprios.
A pretensão dessa breve análise sobre assunto tão complexo quanto importante se limita a
traçar algumas observações acerca dos casos mais corriqueiros de conflitos, inseridos em um
campo tão elástico quanto desatendido, cujo manejo vem exigindo uma participação mais efetiva
dos mais diversos integrantes da sociedade.
Desde o final do século passado emerge consciência da importância vital de sua
materialização visando a neutralizar os antagonismos de forma precedente a sua inclusão no
sistema Judiciário formal. Busca-se, assim, o arrefecimento dos espíritos, a neutralização das
energias opostas e a mitigação das belicosidades, procurando obter o consenso através de um
contraditório informal, para tanto se valendo de estratégias fundadas na multidisciplinariedade e
no princípio da razoabilidade.
Alternativas e formas não judiciais de abordagem e resolução de conflitos têm sido
pretensão contemporânea que guarda um histórico razoável de iniciativas cujo resultado tem
entusiasmado seus defensores em prosseguir em sua contínua evolução.
Nesse caminho, sabe-se do questionamento constante a respeito da efetividade das
respostas penais, bem como os limites estruturais da pessoa humana em conflito com a lei.
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Ademais, a conhecida sobrecarga dos tribunais, a lentidão, os custos, a burocracia judicial, a
reincidência no crime, são alguns exemplos relevantes da necessidade de mudanças no paradigma
de resolução de conflitos. Várias abordagens teóricas discutem a ineficácia das práticas dos
sistemas de justiça no atendimento e tratamento do contraventor.
O sistema penal é construído historicamente em cima da culpabilidade do infrator, e a
vítima, a parte desprezada, não tem poder de expressão, uma vez que o crime é cometido contra
o Estado. Disso extrai-se quadro de insatisfação da vítima e de não ressocialização do infrator.
Dessa forma, a justiça restaurativa surge como referência para tratar os conflitos e tem por
objetivo promover a solução do conflito que se afaste das lógicas precedentes, pois se constitui
sobre responsabilidade do autor e não sobre regras abstratas.
De fato, a justiça restaurativa visa ao resgate do potencial humano para busca de
alternativas para os atos conflituosos que, como visto, ocorrem diuturnamente no exercício da
convivência. Em adição, na medida em que fulcrada numa perspectiva de responsabilidade
individual e coletiva possibilita até o redesenho do agir coletivo.
Cuida-se de um paradigma ainda em construção, razão pela qual Howard ZEHR anuncia a
justiça restaurativa como uma nova lente, ou seja, o instrumento utilizado para escolher as
variáveis relevantes, sua importância relativa e o entendimento sobre o que seja um resultado
adequado, em relação à justiça e ao conflito4.
Nós vemos o crime através da lente retributiva. O processo penal, valendo-se desta lente, não
consegue atender a muitas das necessidades da vítima e do ofensor. O processo negligencia as
5
vítimas enquanto fracassa no intento declarado de responsabilizar os ofensores e coibir o crime.

A justiça restaurativa, então, oportuniza reflexão acerca dos limites da decisão judicial
como mecanismo de efetiva solução do conflito, especialmente na seara criminal.
Ainda, sua metodologia permite que se ultrapasse a moldura representada pelo conflito em
específico, promovendo o pleno entendimento inclusive em relação às situações que o
antecederam e na responsabilidade não somente dos que se envolveram diretamente, mas de
todo o núcleo social em que estão inseridos.
A justiça restaurativa, portanto, impõe um repensar na verticalidade do sistema retributivo

4

ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. São Paulo: Palas Athena, 2008. p. 168.

5

ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. p. 168.
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vigente, e responsabiliza todos os que se envolvem num conflito, possibilitando que aquela
experiência sirva para proporcionar o diálogo e condições para que não mais ocorra.
Por isso, ressalta Howard ZEHR:

6

Em vez de definir a justiça como retribuição, nós a definiremos como restauração. Se o crime é um
ato lesivo, a justiça significará reparar a lesão e promover a cura. Atos de restauração – ao invés de
mais violação – deveriam contrabalançar o dano advindo do crime. É impossível garantir
recuperação total, evidentemente, mas a verdadeira justiça tem como objetivo oferecer um
7
contexto no qual esse processo pode começar .

Mas em que consiste a justiça restaurativa?8
A justiça restaurativa é um processo de encontro entre vítima e agressor através do qual ambos
lidam com o crime e decidem sobre o que deve ser feito em termos de retorno ao status quo,
reparação ao mal causado e solução do litígio (Pallamolla, 2009). Segundo Marshall (1996) a justiça
restaurativa é ‘um processo segundo o qual os atores de um crime se encontram para resolver
coletivamente o conflito, como lidar com suas consequências e implicações para futuro’. Mario
Thomas Gaboury afirma que o elemento chave do sucesso da justiça restaurativa é proporcionar às
partes o diálogo, a interação num ambiente em que ambos se sentem seguros.

O modelo de justiça restaurativa trabalha prioritariamente com as necessidades dos
envolvidos. No que tange à vítima, existe aquela necessidade primária que é a de fazer justiça, de
exigir respostas as suas perguntas diante do acontecido; por outro lado, no que tange ao infrator,
trabalha-se de forma a identificar o motivo de sua infração e saber o que levou ao seu
cometimento.
Assim, a justiça restaurativa surge como importante forma de abordagem e solução
alternativa de conflitos, especialmente para a esfera penal, propondo novo olhar da sociedade e
do Estado sobre as relações entre vítima e ofensor.
Obviamente, para que o sistema possa chegar ao êxito almejado, mister a participação de
todos os envolvidos na temática do direito: aqui entra-se no ponto do estudo, que é a importância
da participação do advogado nesse processo.

6

ZEHR, Howard. Trocando as lentes: um novo foco sobre o crime e a justiça. p. 176.

7
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O PAPEL DO ENSINO JURÍDICO: A SOLUÇÃO DO CONFLITO PELA CONCILIAÇÃO
COMO CONTRIBUIÇÃO AO BEM COMUM
Sabe-se que o ensino de direito no Brasil - categoricamente falando - concebe-se no âmbito
das universidades, estas, instituições autorizadas a ministrar o ensino superior e a capacitar os
cidadãos para o exercício da futura profissão.
As primeiras faculdades em território brasileiro surgiram na segunda e terceira décadas do
século XX, tendo o país passado a contar com inúmeras instituições de ensino superior. Mas
apenas em 1934 – por meio da criação da Universidade do Estado de São Paulo - foram instituídos
os cursos superiores com as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Assim, o ensino superior
ganhou contorno universitário, com a missão de organizar a chamada interdisciplinaridade do
saber e buscando o conhecimento humanístico e verdadeiramente científico.
Observa-se, portanto, que o surgimento das universidades no Brasil se deu tardiamente,
motivo pelo qual ainda não se conseguiu constituir um verdadeiro sistema universitário, calcado
na tradição acadêmica e no saber integrado. Evidentemente que estas questões irão influenciar,
de modo frontal, a composição das escolas judiciais que, por consequência, influenciarão a
formação daqueles que de lá se irromperem.
O Direito é muito mais que a interpretação estafante de normas e do texto legislativo: é
uma arte que exige, além do conhecimento técnico, lucidez sobre questões sociais e um pensar
constante na coletividade.
Nas palavras de Paulo QUEIROZ9:
Em primeiro lugar, o Direito é um conceito, tal qual justiça, moral, ética, estética etc. E como
conceito, remete necessariamente a outros conceitos: lei, ordem, segurança, liberdade, bem jurídico
etc., que também reenviam a outros tantos, motivo pelo qual só se pode obter um conceito de
direito por meio de remissões, associações. Em segundo lugar, o mais elaborado ou prestigiado
conceito de direito é apenas um entre vários conceitos possíveis, de sorte que traduz em última
análise o ponto de vista de seu autor ou de quem o adota, afinal outros tantos conceitos, mais ou
menos exatos, mais ou menos amplos, são igualmente possíveis. Também por isso, um conceito
constitui uma apreensão sempre parcial do mundo, dentro de um universo de representações
possíveis; um conceito é uma simplificação, uma redução.[...] De tudo isso resulta que o direito não
está previamente dado (o direito não existe), pois é parte da construção social da realidade; e,
portanto, o direito não preexiste à interpretação, mas é dela resultado, razão pela qual a
interpretação não é um modo de desvelar um suposto direito preexistente, mas a forma mesma de
produção do direito. Enfim, não é mais a interpretação que depende do direito (ou da lei), mas o

9

QUEIROZ, PAULO. O que é o Direito? Disponível em: <http://pauloqueiroz.net/o-que-e-o-direito/> Acesso em: 25 de novembro de
2014.
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direito (ou a lei) que depende da interpretação; dizendo-o à maneira de Nietzsche: não existem
fenômenos jurídicos, mas só uma interpretação jurídica dos fenômenos.

A Resolução n. 9 do Conselho Nacional de Educação, que dispõe acerca dos cursos de
graduação em Direito, prevê em seu artigo terceiro: 10
Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação
geral, humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia
jurídica, adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais,
aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a
aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação
da justiça e do desenvolvimento da cidadania.

Indubitável a relevância das disciplinas humanísticas, destinadas a preparar o profissional
para o além da técnica, ou seja, para uma visão do direito enquanto instrumento para e pela
Sociedade.
Infelizmente, o que se vê na prática é um realce - quase que objetivo e não metafórico - na parte que
assevera a respeito do "domínio de conceitos e da terminologia jurídica", sendo este trecho, aliás,
boa definição de grande parte dos operadores do direito. Não há formação sólida, regra geral,
humanística e axiológica; não há valorização dos fenômenos sociais; não há postura reflexiva e,
muitas vezes, não há exercício de desenvolvimento da cidadania: o que pode levar a dogmatismo
arcaico e ultrapassado, sempre prezando pelos valores de mercado e pela velha cultura de olhar
apenas para si.

Nessa linha:11
As faculdades de Direito ainda transmitem um perfil ideológico vinculado ao bacharelismo liberal,
instituído pela cultura marcada pelo individualismo político e pelo formalismo legalista, através do
modelo jurídico liberal-conservador, no qual predominam a lógica da racionalidade técnico-formal e
os pressupostos dogmáticos do cientificismo positivista. Isto leva a uma prática forense e
jurisdicional também conservadora, normalmente estruturada sobre uma mentalidade privatista,
técnica e formal.

O que irá se desenvolver a partir deste exposto é a lógica subvertida em relação aos
deveres sociais dos profissionais do direito, sejam advogados ou juízes, preferindo-se o litígio à
solução amigável, resistindo-se cada vez mais à solução alternativa dos conflitos.
Mencionados assentamentos, contudo, não podem ser vistos com olhos de espanto, afinal,
este é o caminho natural a ser trilhado, haja vista a ausência do "saber integrado", mencionado
anteriormente. Ora, como é possível um profissional buscar a composição amistosa da demanda
se foi forjado, durante anos, a focar-se apenas nas intricadas questões processuais? Como é
10

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Superior. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de
Graduação em Direito e dá outras providências. Resolução n. 9, de 29 de setembro de 2004. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2015.

11

PRUDÊNCIO, Carlos; FARIA, José Eduardo; ANDRADE, Lédio Rosa. Modernização do Poder Judiciário: a justiça do futuro. Tubarão:
Editorial Studium, 2003. p. 39
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possível enxergar que há necessidades humanas envolvidas em uma causa quando nunca lhe foi
ensinado que, por trás de folhas e papéis de um processo, existem rostos e pessoas reais?
Ou seja, em outras palavras, pode-se dizer que a cultura da conciliação não é rotineira,
muito por que os cursos de Direito, em sua grade de matérias, não abordam - com a necessária
frequência - temas alusivos à solução de conflitos, estando o estudo jurídico voltado à construção
do litígio e da decisão judicial vitoriosa.
Há, porém, outro importante fator que pode contribuir para que, cada vez mais, as
audiências e sessões de conciliação tornem-se meras formalidades no ambiente jurídico: o viés
mercadológico por detrás do litígio.
É inegável que, conquanto a ampla maioria se valha do acesso à justiça como mecanismo
de tutela de direitos, encontra-se muitas situações em que ocorre a utilização do sistema
processual como forma de lucro, o que não é admitido.
Dessa forma, a adequação do ensino jurídico, de modo a permitir a formação de
operadores conscientes do seu papel relevante e transformador, representa não somente meio de
ampliação e difusão de formas não adversariais de resolução de conflito, mas principalmente
possibilitará um repensar nessa visão mercadológica do conflito.
Especificamente em relação ao advogado, considerando a proximidade das partes e o
momento em que são procurados, antes mesmo da propositura de ação, referido preparo se
traveste de especial importância.
Durante uma audiência conciliatória, especificamente, o papel do advogado é orientar o
cidadão - quanto aos seus direitos -, utilizando-se de seu conhecimento jurídico para chegar à
satisfação das partes litigantes. Conhecimento jurídico este que, oportuno ressaltar, propicia
maior segurança jurídica ao processo, além de gerar tranquilidade aos polos da demanda, que já
se encontram demasiadamente irrequietos e aflorados com as mais diversas emoções.
Em todas as situações, o aconselhamento voltado à pacificação do conflito, para além da
possibilidade de outras ou maiores vantagens (em que pese o risco inerente às ações judiciais),
reforça a importância do advogado enquanto profissional indispensável para a justiça.
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DA IMPORTÂNCIA DO ADVOGADO NOS TRABALHOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
No processo judicial tradicional é obrigatória a participação de advogado 12 como
representante de cada uma das partes envolvidas, notadamente em respeito ao princípio
constitucional de garantia da ampla defesa e do devido processo legal.13.
Já nas causas submetidas ao Judiciário com fundamento na Lei n. 9.099/95, surge a
dispensabilidade do advogado como causa de acalorada e aparentemente infinita discussão: 14
Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente,
podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória.
§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o
réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária
prestada por órgão instituído junto ao Juizado Especial, na forma da lei local.
§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o
recomendar.
§ 3º O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais.
§ 4o O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por
preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir, sem haver
necessidade de vínculo empregatício.

A propósito manifesta-se Paulo LÔBO no seguinte sentido:15
Dir-se-á que a indispensabilidade do advogado pode dificultar o acesso à justiça nesses casos. Tal
argumento é insubsistente, porque o direito ao advogado e à assistência jurídica integral é garantia
de todo cidadão. A cidadania sai maculada se não há igualdade de meios técnicos, quando uma parte
é defendida por profissional e outra não, fazendo com que os mais fracos sejam entregues à própria
sorte, à sua inexperiência e ao desconhecimento dos procedimentos e do aparelho judiciário. De
toda sorte, a Constituição cometeu ao Estado o dever de prestação de assistência jurídica gratuita
aos necessitados, mediante a Defensoria Pública, obrigatoriamente disponível. E se esta faltar, o
advogado indicado pela OAB prestará a assistência devida, percebendo os honorários fixados pelo
juiz e pagos pelo Estado ou pela União (art. 22 – Parágrafo 1 do Estatuto da Advocacia).

Na produção dessa afirmação socorre-se de Raymundo FAORO: 16
12

“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao>. Acesso em: 20 mar. 2015).

13

“Art. 5º [...] LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes; [...]” (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao>. Acesso em: 20 mar. 2015).

14

BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 20 mar. 2015.

15

LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 4. Ed. Cidade: Saraiva, 2008. p. 23-24.

16

FAORO, Raymundo. A relação do Judiciário com o advogado. Revista do Instituto dos Advogados do Espirito Santo, v. 1, n. 01,
Vitória, IAES, 1990, p. 11.
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A vantagem de se livrar do advogado é aparente, porquanto na verdade ele fica ao desamparo da
assistência do profissional habilitado, muitas vezes enfrentando a outra parte assistida por
profissional de grande competência e habilidade.

Sobre outro ângulo igualmente importante, mas em idêntico sentido manifesta-se Gisela
Gondin RAMOS: 17
Nesse aspecto, a própria Lei n. 9099/95 determina a necessidade da presença do advogado em caso
de recurso. Quer dizer, uma causa que tecnicamente prescindiria da assistência profissional em
primeira instância, deixa de sê-lo na hipótese de o assunto ser levado à jurisdição superior. É um
contrassenso. Mas não o único. Ora, o nosso sistema processual vincula a decisão judicial aos
instrumentos probatórios dos autos. Como atender ao inconformismo da parte, diante de uma
instrução deficiente, mal conduzida, no juízo de primeiro grau? Raras são as hipóteses que o nosso
sistema processual admite correções a partir desta fase, o que traz graves limitações ao trabalho do
advogado, e prejuízos indiscutíveis ao jurisdicionado.

Alguns operadores do direito, nessa seara, chegam a dizer que melhor seria a proibição de
representação por advogados a ambas as partes, para que o desequilíbrio ocorresse de forma
menos contundente e fatal. Mas a prática tem demonstrado que nem sempre é assim.
Advogados são, em última análise, pessoas que defendem pessoas. Para tanto, é
necessário, como em todas as profissões, talento, ética e conhecimento. O primeiro desses
atributos é inato, o segundo se regula materialmente por meio do Estatuto da Advocacia e da OAB
estipulado pela Lei n. 8.906 de 04 de julho de 1994 e pelo Código de Ética e Disciplina da OAB
instituído pelo Conselho Federal da instituição.18
17

RAMOS, Gisela Gondin. Estatuto da Advocacia – Comentários e Jurisprudência Selecionada. OAB/SC Editora, 4ª. Edição, 2003. p.
38/39.

18

1) “Art. 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e
da advocacia.

§ 1º O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância.
§ 2º Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o
advogado no exercício da profissão.
Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa.
Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com
este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria.
Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina.
Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro
profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os
respectivos procedimentos disciplinares.”(ESTADO DA OAB).
2)”Art. 2 – O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da
moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que
exerce
Parágrafo único. São deveres do advogado:
I – Preservar, em sua conduta, a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e
indispensabilidade.
VI – estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios.
Art. 3 – O advogado deve ter consciência de que o Direito é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções
justas e que a lei é um instrumento para garantir a igualdade de todos.
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O terceiro quesito deve ser suprido pelo manancial doutrinário e prático disponibilizado
pelas faculdades e avaliado no Exame de Ordem. Obtendo êxito na prova, o candidato habilita-se a
se submeter ao processo de inscrição que requer comprovação de probidade e retidão. Mais
tarde, com o exercício da prática efetiva, o advogado vai adquirindo maior experiência e
capacidade de postular e convencer.
Orientado por esse rumo que o situa e qualifica na ordem jurídica nacional, como ator
indispensável à administração da justiça e a sua atuação se constituindo em múnus público, o
advogado é profissional liberal, que vive exclusivamente do produto, nem sempre constante, do
seu trabalho, sem qualquer subsídio ou patrocínio financeiro público ou privado.
Por outro lado, a Ordem dos Advogados do Brasil, instituição à qual está obrigatoriamente
vinculado pela inscrição, é considerada como serviço público que tem por finalidade defender a
Constituição da República.19
O trabalho do advogado, estabelecido por meio de uma relação de patrocínio e confiança,
não se resume na representação do seu cliente em juízo, na postulação no contencioso em todas
as suas instâncias, na sua capacidade de persuasão ou no convencimento de suas teses, mas
principalmente em ouvir com atenção os reclamos de seu cliente, interpretando-os segundo o seu
conhecimento jurídico, ajustando seu parecer à realidade jurídica e orientando-o acerca das
possibilidades de êxito nas diversas alternativas encontradas, estabelecendo um quadro de
valoração das provas disponíveis e dos interesses a serem atendidos e dos aspectos que podem ou
devem ser desprezados, selecionando aquilo que é essencial do que é meramente perfunctório,
traçando estratégias de comportamento e atuação capazes de lograr sucesso durante a instrução
processual, com sua natural repercussão na decisão final.
Para tanto, deve informar ao cliente as tendências mais consolidadas e as mais recentes de
interpretação pelos tribunais acerca do assunto a ser tratado. Além disso, instruir naquilo que
pode ou deve ser transigido, bem como quanto ao que não se pode ou deve renunciar.
Capitulo II – Das Relações com o Cliente
Art. 8 – O advogado deve informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das
consequências que poderão advir da demanda.” (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB)
19

“Art. 44. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por
finalidade:

I - defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social, e pugnar pela
boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas;
II - promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa
do Brasil.”(ESTATUTO DA OAB)
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Contudo, a qualidade dessa relação não se encontra atrelada a compromissos de sucesso
no seu resultado. A esse propósito Gisela Gondin RAMOS nos oferece uma sucinta descrição:20
O advogado, pela natureza de suas funções está sujeito a uma obrigação de meios, e não a uma
obrigação de resultados, o que significa que a sua atuação deve se dirigir no sentido de envidar
todos os esforços possíveis, dentro dos parâmetros éticos profissionais, para fins de defender o
direito que lhe foi confiado pelo cliente, sem contudo, obrigar-se quanto à obtenção do resultado
que este mesmo cliente desejaria.

Não se trata, portanto, de um trabalho superficial ou meramente representativo, ao
contrário, exigindo do profissional um cabedal de argumentos que possa proporcionar significativo
êxito à demanda.
O objetivo do advogado, em reduzida interpretação, é a satisfação de seu cliente,
sentimento que pode ou não estar atrelado simplesmente à celeridade ou simplicidade dos ritos,
mas certamente a uma análise séria e equilibrada dos fatos e circunstâncias que são submetidos a
exame.
Para assinar um aparentemente simples contrato de locação residencial, para firmar uma
escritura ou uma procuração, bem como para proceder qualquer ato jurídico cotidiano convém
contar com a participação de um advogado, notadamente no sentido de evitar graves
aborrecimentos futuros.
Essa afirmativa vale para qualquer prática ou espaço onde se decidem pela confirmação ou
a negação de algum direito ou interesse.
Vale lembrar que os escritórios de advocacia sempre foram os primeiríssimos espaços de
conciliação, onde se busca soluções plausíveis, procurando evitar demandas de destino
imprevisível ou que possam se alongar indefinidamente. São locais nos quais se reúnem
diariamente partes, devidamente orientadas por respectivos advogados, tentando a resolução
muitas vezes com exaustivas negociações, procurando evitar solução judicial geralmente lenta,
desgastante e onerosa que possa resultar em insatisfação para ambos.
Por outro lado, a escolha do profissional, principalmente em razão da relação de confiança
que deve existir e perdurar variará de acordo com a personalidade de cada um, sempre levando
em consideração que em toda profissão existem os melhores e os não tão bons.
O fato é que, aplicando-se a lente da justiça restaurativa e as metodologias a ela atribuídas,
20

RAMOS, Gisela Gondin. Estatuto da Advocacia – Comentários e Jurisprudência Selecionada. p. 536.
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seja em judicial ou extrajudicialmente, reforça-se a essencialidade da função, e a importância de
uma aconselhamento/atuação voltada para a pacificação de fato do conflito.
Não há uma perda de mercado, mas sim uma possibilidade de desenvolvimento de labores
não contenciosos e mesmo a atuação como agentes na justiça restaurativa.
É um novo pensar que desafia, mas que deve instigar todos os profissionais do direito, em
especial os advogados, a uma atuação mais global, para além dos restritos limites do processo,
fazendo com que os casos tenham a força da transformação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo se destinou ao estudo do papel da advocacia na justiça restaurativa.
A este respeito, inicialmente situou-se os conflitos como elemento inerente do conviver
social, e se fez uma breve reflexão acerca das formas de solução existentes, em especial a justiça,
e toda a verticalização, imposição, violência que lhe é inerente. Como alternativa a essa lente,
apresentou-se a justiça restaurativa, aplicável principalmente na seara criminal, e que possibilita
às partes envolvidas direta ou indiretamente no conflito assumirem sua responsabilidade, como
protagonistas.
Após, discutiu-se a visão mercadológica da justiça e a engrenagem movimentada pelo
litígio, a qual atende aos interesses de alguns, mas milita em detrimento da efetividade e muitas
vezes até da pacificação social, ressaltando-se, outrossim, a importância da propagação de um
ensino mais humano nos cursos de direito. Dessa forma, preparar-se-ão profissionais capazes de
buscar alternativas para solução dos conflitos, como a justiça restaurativa.
Por fim, dentre os envolvidos na justiça restaurativa, ressaltou-se a importância da atuação
do advogado, que é uma das primeiras pessoas que tem contato com as partes e que tem a
possibilidade de iniciar um processo de pacificação.
Todas as grandes questões conflituosas da vida – essas que nos exigem abundantes doses
de reflexão – apenas começam a ser vencidas a partir de um determinado ato. Essa atitude nos
permite olhar com renovados olhos ao problema, enxergando-o de modo mais amplo e
detectando, assim, seus pontos delicados e débeis. Chama-se esta conduta de reconhecimento.
Reconhecer é admitir, é ter como verdadeiro algo que, até então, não passava de mera
possibilidade de ser.
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O Judiciário brasileiro precisa sim de mudanças profundas e ousadas, até porque é da
sabença geral que mais do que o litígio, é preciso atender às necessidades do envolvidos, papel
nem sempre atendido a contento por uma decisão.
Entretanto, essas alterações precisam incidir da base ao topo, e não ao contrário. A
metamorfose acadêmica faz-se, portanto, substancial ao futuro do Direito, devendo-se buscar
uma formação humanística, calcada no respeito ao próximo e nos mais dignos valores éticos.
Considerando que a Universidade constitui o principal espaço na formação do profissional
de direito (conquanto outras instituições nisso também tenha influência), a adequação de seu
enfoque, metodologia e prioridades de ensino reflete na justiça que temos. Daí ressai que a
humanização da justiça passa necessariamente pela humanização da academia.
Apenas dessa forma conseguir-se-á atuar em prol da coletividade e do bem comum - o
verdadeiro bem comum -, no qual se exclui as vontades e desejos próprios e se passa a pensar no
outro como igual.
Assim, a antecipação da resolução de um conflito qualquer transportado para uma esfera
preexistente à análise judicial com vistas à tutela jurisdicional, atendendo à lógica, ao bom senso e
à boa fé, deve contar com os préstimos de advogados representando ambas as partes, não só pela
manutenção do equilíbrio que deve haver entre elas, notadamente em uma sociedade, por si só,
extremamente desigual e injusta, mas pela honorabilidade que deve presidir qualquer iniciativa
em prol de todo cidadão.
Concluindo, é possível acreditar que a criação, construção, evolução e proliferação dessa
esfera de neutralização prévia de conflitos não deve ter como objetivo apenas o desafogo
processual do Judiciário, sendo este apenas um efeito secundário natural e salutar. A pretensão
tão desejada é exatamente a de proporcionar às partes em conflito a possibilidade de usufruir de
assessoramento técnico razoável, com isso estabelecendo um diálogo calmo e profícuo acerca dos
detalhes e das minudências das respectivas pretensões, buscando chegar a um final conciliatório
capaz de atender aos direitos e interesses de ambas.
Humanizar a justiça, pensar no psicológico das pessoas e interagir com os sistemas de
abordagem e solução de conflitos sem receio de perder mercado de trabalho. Claro que não se
coloca apenas nas mãos dos advogados a solução de todos os problemas da chamada crise da
justiça e da impaciência em solucionar conflitos humanamente. Mas deseja-se chamar a atenção
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da sua participação importante como agente direto nesse processo, somado obviamente com os
demais operadores do direito.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao>. Acesso em: 20 mar. 2015.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara da Educação Superior. Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. Resolução n.
9,

de

29

de

setembro

de

2004.

Disponível

em:

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2015.
BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e
Criminais

e

dá

outras

providências.

Disponível

em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm>. Acesso em: 20 mar. 2015.
FAORO, Raymundo. A Relação do Judiciário com o Advogado, Revista do Instituto dos Advogados
do Espirito Santo, v. 1, n. 01, Vitória, IAES, 1990.
JORGE-BIROL, Aline Pedra. Justiça Criminal versus restaurativa: com a palavra a vítima. In: LIMA,
Joel Corrêa de. CASARA, Rubens R. R. (Coords). Temas para uma perspectiva crítica do direito:
homenagem ao professor Geraldo Prado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
LÔBO, Paulo. Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB. 4. Ed. Cidade: Saraiva, 2008.
PRUDÊNCIO, Carlos; FARIA, José Eduardo; ANDRADE, Lédio Rosa. Modernização do Poder
Judiciário: a justiça do futuro. Tubarão: Editorial Studium, 2003.
QUEIROZ, Paulo. O que é o Direito?. Disponível em: <http://pauloqueiroz.net/o-que-e-o-direito/>
Acesso em: 25 de novembro de 2014.
RAMOS, Gisela Gondin. Estatuto da Advocacia – Comentários e Jurisprudência Selecionada. 4. Ed.
Florianópolis-SC: OAB/SC Editora, 2003.

199
Produção Científica CEJURPS – 2015

A INSEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA RECENTE LEI DE TRÂNSITO:
REFLEXÕES ACERCA DOS ARTIGOS 302 E 308 DA LEI 12.971 DE 2014

Débora Cristina Freytag Scheinkmann1

RESUMO
O número crescente das ocorrências de homicídios decorrentes de acidentes no trânsito,
com o envolvimento de motoristas sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa
que determina dependência, vem culminando num clamor da sociedade que sempre almeja
mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, desde a sua promulgação em 23 de setembro de 1997.
A mais recente, foi a Lei 12.971, publicada em 09 de maio de 2014 e que entrou em vigor no dia 1º
de novembro do mesmo ano. Esta lei trouxe alterações ao Código de Trânsito Brasileiro, tanto no
âmbito das infrações administrativas quanto das infrações penais. O presente artigo identificará
apenas as inovações ocorridas no âmbito penal, analisando os artigos 302, 303, 306 e 308. Os
artigos 302 e 308 foram os que mais sofreram alteração, com inclusão de parágrafos, cujo objeto
deste trabalho será no tocante aos parágrafos 2º destes artigos, eis que ambos tratam do
resultado morte quando da prática de condutas semelhantes, apresentando-se conflitantes em
relação à pena cominada, gerando desta forma uma insegurança jurídica.

PALAVRAS-CHAVE: Insegurança Jurídica. Lei de Trânsito. Trânsito.
INTRODUÇÃO
O excessivo índice de crimes decorrentes de acidentes de trânsito tem inspirado os
legisladores ao longo dos últimos dezessete anos, desde que o Código de Trânsito Brasileiro
entrou em vigor, a elaborar diversas leis, objetivando alterar alguns de seus dispositivos, para
assim torná-lo cada vez mais eficiente.

1
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A mais recente lei foi a 12.971/2014 publicada no dia 09 de maio de 2014 e que entrou em
vigor no dia 01 de novembro do mesmo ano, trazendo alterações à Lei 9.503/97, tanto no âmbito
das infrações administrativas quanto das infrações penais.
O objetivo do artigo é analisar as alterações ocorridas no Código de Trânsito Brasileiro,
decorrentes da mais recente Lei 12.971/2014, apenas no tocante às infrações penais previstas nos
artigos 302, 303, 306 e 308, conduzindo à uma profunda reflexão, haja vista as críticas que já
despontaram sobre o tema pelos operadores do direito.
O presente artigo também se propõe a analisar de forma sucinta, sem o escopo de esgotar
o tema, a insegurança jurídica que desponta por meio das alterações trazidas pela Lei
12.971/2014, principalmente em relação ao parágrafo 2º do artigo 302 e também o parágrafo 2º
do artigo 308, eis que ambos preveem o resultado morte, quando decorrente de crime culposo,
porém com cominação de penas diferenciadas.
Para tanto, o artigo será dividido em três subtítulos.
Em um primeiro momento, tratará do artigo 302 da Lei 9.503/97, especificamente no
tocante a redação do parágrafo 2º introduzido pela Lei 12.971/2014.
Posteriormente, abordará o artigo 308 e seus parágrafos, estes introduzidos pela nova lei,
enfatizando o parágrafo 2º, diante da previsão do resultado morte previsto neste tipo penal.
Finalizando, o artigo traçará uma análise acerca dos dois dispositivos legais, ou seja, artigo
302, parágrafo 2º e artigo 308, parágrafo 2º, ressaltando em relação à previsão oe as penas
cominadas para os respectivos crimes.
O tema é atual e instigante, dado ao número alarmante de mortes decorrentes de
acidentes de trânsito, em território nacional, e, o dilema pelo qual muitos juízes enfrentaram nos
últimos anos ao aplicar penas a inúmeros agentes, nos processos em que foram condenados pelo
Tribunal de Júri, após o pronunciamento por homicídio doloso, sendo este em sua modalidade
eventual, enquanto sofriam apelo popular por justiça, principalmente naqueles casos ressaltados
pela mídia.
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AS ALTERAÇÕES NOS ARTIGOS 302, 303 E 306 DECORRENTES DA LEI 12.971 DE
2014
Ao vislumbrar a recente lei, como será tratada a 12.971/20142, em alguns momentos neste
artigo, para que não seja citada mais uma vez como “a nova lei”, como as anteriores 11.275 de
2006, 11.705 de 2008 e 12.760 de 2012, que também alteraram o Código de Trânsito Brasileiro,
instituído pela Lei 9.503/973, os estudiosos se defrontaram com alguns questionamentos no que
tocante às infrações penais.
Dentre as alterações à artigos e introduções de parágrafos, o presente estudo tratará neste
subtítulo das inovações trazidas ao artigo 302, principalmente quanto à inclusão do parágrafo 2º,
porém é mister que inicialmente seja explanado sobre a diferença entre culpa consciente e dolo
eventual. Estes conceitos são distintos, porém divididos por uma tênue diferença que fora muitas
vezes confundida pelos operadores do direito, acarretando a condenação de vários agentes por
homicídio doloso, em sua modalidade eventual, quando comprovada a alteração da capacidade
psicomotora em decorrência da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determina dependência, bem como comprovada a participação em evento de corrida, disputa ou
competição automobilística, sem autorização da autoridade competente, popularmente
conhecida como “racha”, mas que na realidade a prática deste crime havia sido decorrente de
culpa consciente.
Diante deste liame tênue entre conceitos de culpa consciente e dolo eventual o legislador
elaborou a Lei 12.971/2014 no intuito de evitar a dupla interpretação, prevendo ao agente que
praticar homicídio na direção de veículo, sob as condições supra mencionadas, uma punição por
crime culposo, desde que não comprovado que aquele quis o resultado e nem assumiu o risco de
produzí-lo, como prevê o artigo 18, inciso I do Código Penal4, caso em que estaria praticando
crime doloso.
A Lei 12.971/2014 apresenta-se conflitante em parte de seu texto, conforme será

2
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4

BRASIL. Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 12 de
janeiro de 2015.

202
Produção Científica CEJURPS – 2015

explanado neste trabalho, e, a dúvida provavelmente será aflorada quando analisada jurídica e
cientificamente, eis que trata-se de uma lei deficiente em sua elaboração, mas que certamente
beneficiará muitos agentes que estão com seus processos em trâmite ou que já foram julgados
por crimes de lesão corporal ou de homicídio, decorrentes de acidente de trânsito, em que foi
reconhecida a modalidade do dolo eventual.
O legislador ao elaborar uma lei pode ter um propósito diferente daquele que aos olhos do
leitor não desponta na simples leitura ou interpretação de seu texto, conforme explica Schauer5
“[...] A generalização de uma regra é um recurso da justificação subjacente; [...]”. Essa
generalização que constitui uma regra é tratada pelo autor como “[...] o oferecimento de uma
instância concreta da justificação subjacente.”
Após esta breve reflexão sobre o significado de uma regra, é necessário que o presente
estudo direcione-se a abordar os conceitos de dolo eventual e culpa consciente que, apesar de
serem distintos “[...] constituem um dos problemas mais tormentosos da teoria do Direito [...]”6,
conduzindo os operadores do direito à uma interpretação equivocada da teoria para a aplicação
no caso concreto.
O dolo eventual está previsto na parte final do artigo 18, inciso I do Código Penal7 e
caracteriza-se quando o agente não quer realmente praticar o crime, pois tem consciência da
possibilidade do resultado por meio de sua ação, mas mesmo assim decide agir, assumindo assim
o risco. Hungria apud Bitencourt8 ensinava que “[...] assumir o risco é alguma coisa mais que ter
consciência de correr o risco: é consentir previamente no resultado, caso este venha efetivamente
a ocorrer.”
Bitencourt9 assevera quanto ao dolo eventual:
[...] Com todas as expressões – aceita, anui, assume, admite o risco ou o resultado – pretende-se
descrever um complexo processo psicológico em que se misturam elementos intelectivos e volitivos,
conscientes e inconscientes, impossíveis de ser reduzidos a um conceito unitário de dolo. No
entanto, como a distinção entre dolo eventual e culpa consciente paira sob uma penumbra, uma
zona gris, é fundamental que se estabeleça com a maior clareza possível essa região fronteiriça,
diante do tratamento jurídico diferenciado que se dá às duas categorias. [...]

5

SCHAUER, Frederick. Las Reglas em Juego. Um examen filosófico de la toma de decisiones basada em reglas en el derecho y em la
vida cotidiana. Madri: Marcial Pons. 2004.
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No dolo eventual Jesus10 esclarece que o agente “[...] Percebe que é possível causar o
resultado e, não obstante, realiza o comportamento. Entre desistir da conduta e causar o
resultado, prefere que este se produza. [...]” Em se tratando de culpa consciente, o agente
também prevê o resultado de sua ação, porém acredita que conseguirá evitá-lo, ou seja formaliza
um juízo equivocado entre a sua ação e o resultado11. Para Costa Júnior e Costa12 “[...] na culpa
consciente o agente não aceita a realização do evento; repele mentalmente o resultado previsto,
agindo na esperança ou na persuasão de que o evento não irá verificar-se.”
Para elucidar melhor a distinção entre ambos os conceitos Bitencourt13 complementa:
Na hipótese de dolo eventual, a importância negativa da previsão do resultado é, para o agente,
menos importante do que o valor positivo que atribui à prática da ação. Por isso, entre desistir da
ação ou praticá-la, mesmo correndo o risco da produção do resultado, opta pela segunda alternativa
valorando sobremodo sua conduta. Já, na culpa consciente, o valor negativo do resultado possível é,
para o agente, mais forte do que o valor positivo que atribui à prática da ação. Por isso, se estivesse
convencido de que o resultado poderia ocorrer, sem dúvida, desistiria da ação. Não estando
convencido dessa possibilidade, calcula mal e age. Como afirmava Paul Logoz, no dolo eventual, o
agente decide agir por egoísmo, a qualquer custo, enquanto na culpa consciente o faz por
leviandade, por não ter refletido suficientemente.

A difícil tarefa na distinção entre dolo eventual e culpa consciente é verificar qual a
consciência do agente no momento que antecede a prática do crime. Assim, questiona-se como é
possível para o juiz analisar qual era a consciência deste infrator no momento anterior ao
cometimento do crime, por meio das provas constantes num processo criminal, para
posteriormente proferir uma decisão? Primeiro por ser uma questão que envolve um fator
psicológico e posteriormente pelo conjunto probatório constante nos processos que está longe de
refletir a utópica Verdade Real, despontando apenas numa Verdade Processual, ou seja, na
verdade daquele processo em especial.
Rosa14 explica a complexidade do processo penal sob a ótica da Teoria dos Jogos:
A metáfora da teoria dos jogos como instrumento de compreensão do processo penal parte da
pressuposição de que o resultado processual não depende exclusivamente da performance de um
dos jogadores, mas decorre da interação das estratégias e táticas utilizadas no limite temporal do
processo, até porque a valoração do desempenho é feita do lugar do órgão julgador. O
comportamento dos jogadores pode influenciar significativamente o resultado do processo. Por mais

10

JESUS, Damásio de. Direito Penal. Parte Geral.33 ed. São Paulo: Saraiva. 2012. P 331.
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COSTA JÚNIOR, Paulo José da. COSTA, Fernando José da. Curso de Direito Penal. 12 ed. São Paulo:Saraiva. 2010. P.149.
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14
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que exista preparação e planejamento, o desempenho nas jogadas processuais é sempre uma aposta
no futuro.[...]

E desta forma, como a defesa, neste contexto articulado como um dos jogadores, poderá
provar que o seu cliente realmente previu o resultado de sua ação, mas que conseguiria evitá-lo?
Ainda sobre a dinâmica do processo penal, de acordo com a referida teoria, ressalta-se dos
ensinamentos do autor15:
Daí que a compreensão idealizada do processo penal não se sustenta porque desconsidera as
contingências de cada jogo processual e a complexidade da questão hermenêutica. É preciso ir
adiante e entender o processo penal como jogo dinâmico e de informação incompleta. Para além do
cumprimento das normas processuais deve existir tática vinculada à estratégia de conteúdo variado,
a saber, por mais que durante a instrução processual a tese acusatória ou defensiva esteja
antecedentemente posta, no decorrer, diante dos significantes probatórios trazidos, do contexto
processual, dos jogadores, do acusado, do julgador, cabem novos desígnios.[...]

O assunto tende a agravar quando trata-se de homicídio decorrente de acidente de trânsito
com a constatação de que o autor está com a sua capacidade psicoativa alterada em decorrência
de álcool ou outra substância psicoativa que cause dependência. Na práxis forense, o que
constatou-se nos últimos anos é que o Ministério Público tem oferecido a denúncia imputando ao
autor o crime de homicídio doloso em sua modalidade eventual, sendo ao final pronunciado e
submetido ao Tribunal do Júri, com a certeza de uma condenação, principalmente nos casos em
que a mídia valorou em sua divulgação.
Diante desta realidade, indaga-se a respeito da referida distinção entre dolo eventual e
culpa consciente, pois como obter uma certeza se no momento que antecedeu o acidente, o
condutor embriagado primeiramente formalizou em sua consciência que o resultado era
previsível, e, num segundo momento, aceitou o risco (dolo eventual) ou simplesmente imaginou
que não aconteceria, pois conseguiria evitá-lo (culpa consciente).
Provavelmente o objetivo do legislador ao elaborar a Lei 12.971/2014 foi o de pacificar esta
discussão sobre dolo eventual e culpa consciente, mas não deverá ser esquecido que, muitos que
estão respondendo processos criminais ou que já sofreram condenação por crime de homicídio
doloso, na modalidade eventual, poderão ser beneficiados, eis que a lei recente é mais benéfica.
Desta forma, como já foi explanado sobre a distinção conceitual do dolo eventual e da
culpa consciente, o presente trabalho passará a analisar acerca das inovações trazidas pela Lei

15
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12.971/201416, iniciando pelo seu artigo 302 que trata do homicídio culposo.
O caput do artigo 302 não sofreu alteração, permanecendo com a redação original,
conforme destaca-se:
Art. 302 - Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.

A redação do parágrafo único permaneceu inalterada, mas passou a integrar o parágrafo 1o
(grifou-se) prevendo assim:
Art. 302 – [...]
o

§ 1 No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3
(um terço) à metade, se o agente:
I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;
II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;
III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;
IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de
passageiros.

Ao artigo 302 foi incluído o parágrafo 2o, que já está sendo alvo de críticas como salienta
Greco17.
A redação do parágrafo 2o prevê in verbis:
Art. 302 – [...]
o

§ 2 Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participa, em
via, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de
perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente.
Penas - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor. (grifou-se)

Pela redação do artigo verifica-se que a capacidade psicomotora alterada por influência de

16

BRASIL. Lei n. 12.971 de 09 de maio de 2014. Artigo 302.
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GRECO, Rogério. Os absurdos da Lei 12.971, de 09 de maio de 2014. Disponível em: http://www.impetus.com.br/artigo/786/osabsurdos-da-lei-n-12971-de-9-de-maio-de-2014. Acesso em: 12 de janeiro de 2015.
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álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, bem como a participação, em
via, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de
perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, deveriam
configurar circunstâncias qualificadoras.
Como salienta Jesus18, as “Qualificadoras são circunstâncias legais especiais ou específicas
previstas na Parte Especial do CP que, agregadas à figura típica fundamental, têm função de
aumentar a pena.”
E acrescenta ainda ao final que “[...] Quando, porém, trata-se de uma qualificadora
propriamente dita, o Código, aumentando a pena, comina o mínimo e o máximo.[...]”
Pela sua redação, o parágrafo 2o deveria ser considerado como uma forma qualificada,
tanto que as referidas circunstâncias foram agregadas à figura típica contida no caput do artigo e
prevê uma pena mínima e uma pena máxima, porém ao comparar estas penas com aquelas
contidas na sua forma simples – as do caput, denota-se que são as mesmas, ou seja mínimo de 02
(dois) anos e máximo de 04 (quatro) anos, cumulativamente também, ambas as previsões, com a
determinação de suspender ou proibir a obtenção, a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor, portanto não segue o que nos ensina o autor supra mencionado.
É muito mais reprovável o agente praticar um crime de homicídio culposo na direção de
veículo automotor sob as circunstâncias contidas no parágrafo 2o da recente lei, do que apenas
envolver-se em um acidente por ter sido imprudente, imperito ou negligente, daí a necessidade da
previsão de uma pena mais gravosa, o que não está previsto no texto legal.
A única distinção entre ambas as previsões é que a do caput a pena é a de detenção,
enquanto que a do parágrafo 2o a pena é a de reclusão.
A maioria dos agentes que praticam o crime de homicídio na direção de veículo automotor
são primários, e, como é conhecido na práxis forense as penas in concreto geralmente são fixadas
mais próximas da mínima do que da máxima cominada. Também deve ser esclarecido que se o
agente fosse penalizado com a pena máxima, de 04 (quatro) anos, seja de reclusão ou de
detenção, na prática não haveria diferença, eis que ambos os tipos de pena privativa de liberdade
iniciariam no regime aberto, salvo se reincidente, segundo previsão do artigo 33, parágrafo 2o do
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Código Penal19. Outro direito previsto no mesmo diploma legal é o da substituição de pena do
artigo 4420, amplamente cabível tanto para penas de reclusão ou detenção, portanto sem
distinção alguma. Vale destacar ainda que, tanto o caput quanto o parágrafo 2o do comentado
artigo 302 só preveem o crime na modalidade culposa, ressaltando-se mais uma vez que os tipos
diferenciados de pena privativa de liberdade em comento, em nada influenciarão na substituição
de pena, pois o inciso I do citado artigo 44 prevê que poderá ser aplicada para qualquer
quantidade de pena, se o crime for culposo21.
Enfim, a redação do parágrafo 2o do artigo 302 da Lei 12.971/2014 não foi bem elaborada
quanto às penas cominadas e mais uma vez muitos magistrados se confrontarão com casos
ressaltados na mídia e aplicarão a pena conforme previsto em lei, mas que nem sempre é o
almejado pela sociedade.
Como foi analisado o artigo 302 da recente lei, não poderá deixar o presente estudo de
abordar brevemente o artigo 303 que, prevê sobre o crime de lesão corporal culposa, a fim de
verificar quais foram as alterações trazidas ao Código de Trânsito Brasileiro.
No texto atual do artigo 30322 não foi introduzido qualquer parágrafo e a única alteração
trata-se apenas de adequar ao parágrafo único, já existente, que as causas de aumento de pena
previstas no parágrafo 1o do art. 302 serão aplicadas se ocorrer quaisquer daquelas hipóteses. A
única alteração é que onde estava previsto parágrafo único do artigo anterior, a redação atual
prevê parágrafo 1o do art. 302. (grifou-se)
Curiosamente o texto da recente lei não introduziu, muito menos faz qualquer menção, ao
parágrafo 2o do artigo 302, assim como remeteu no parágrafo único para a causa de aumento de
pena, conforme destacado no parágrafo anterior deste trabalho. Neste sentido, não fará qualquer
diferença se o crime de lesão corporal for cometido por agente que apresenta capacidade
psicomotora alterada por influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine
dependência, ou se, estava participando, em via, de corrida, disputa ou competição
automobilística ou ainda em ato de exibição ou de demonstração de perícia em manobra de

19
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veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, circunstâncias estas mais
reprováveis do que se o agente simplesmente se envolver num acidente de veículos automotor
por ter sido imprudente, imperito ou negligente.
O citado artigo 303 não prevê uma pena diferenciada, mas mesmo que o legislador tivesse
elaborado, provavelmente seria nos mesmos moldes do parágrafo 2o do artigo 302, retratando
uma diferença apenas quanto ao tipo de pena privativa de liberdade para de reclusão.
Já o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, também sofreu uma pequena alteração, e
neste estudo será brevemente comentado. A Lei 12.971/201423 alterou o artigo 306 apenas em
relação ao parágrafo 2o, incluindo que a constatação da redução da capacidade psicomotora
poderá ocorrer também mediante teste toxicológico (grifou-se). Alteração pertinente, haja vista
que o caput do artigo 306 prevê que a redução da capacidade psicomotora pode ser em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, mas o antigo
parágrafo 2o só fazia menção à realização do bafômetro, que só servia para a constatação do
álcool e não de drogas.
O que foi ressaltado até o presente momento neste artigo ainda não esgotou a análise de
uma lei mal elaborada, e, o que será abordado no próximo subtítulo verificará que o seu texto
também apresenta-se de forma a gerar uma insegurança jurídica, principalmente no tocante a
confrontação dos artigos 302 e 308, ambos em seus parágrafos 2o.

AS INOVAÇÕES DO ARTIGO 308 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
O artigo 308 foi o que mais sofreu inovações com o advento da Lei 12.971/2014, com
alterações no caput e na pena cominada, bem como com a inclusão dos parágrafos 1o e 2o.
Para uma melhor análise, destaca-se o referido artigo em sua redação anterior24:
Art. 308 – Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou
competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, desde que resulte dano
potencial à incolumidade pública ou privada:
Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir v eí cu lo automotor.

A redação atual trazida pela recente lei25:
23
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Art. 308 – Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou
competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco
à incolumidade pública ou privada:
Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir v eí cu lo automotor. (grifou-se)

A alteração contida no caput do artigo supra mencionado, transforma em crime de perigo
concreto (grifou-se) o que pela redação anterior era considerado como crime de perigo abstrato.
Pela nova redação a situação de risco à incolumidade pública ou privada, decorrente da
participação, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição
automobilística não autorizada pela autoridade competente, deve ser efetivamente comprovada.
Pela redação anterior, o crime era tratado como de perigo abstrato, e portanto, não precisava ser
provado26.
Dos ensinamentos de Bitencourt27 quanto à distinção conceitual entre crime de perigo
concreto e abstrato destaca-se:
[...] Concreto é aquele que precisa ser comprovado, isto é, deve ser demonstrada a situação de risco
corrida pelo bem juridicamente protegido. O perigo só é reconhecível por uma valoração subjetiva
da probabilidade da superveniência de um dano. O perigo abstrato é presumido juris et de jure. Não
precisa ser provado, pois a lei contenta-se com a prática da ação que pressupõe perigosa.

Assim, o crime em comento só restará configurado, quando for efetivamente comprovada
que a ação praticada pelo agente gerou risco à incolumidade pública ou privada.
Já pela nova pena cominada, de 06 (seis) meses à 03 (três) anos, a infração não é mais
considerada como de menor potencial ofensivo, eis que ultrapassa o limite máximo da pena de 02
(dois) anos, conforme previsão do artigo 61 da Lei 9.099/9528, impedindo o oferecimento da
transação penal, quando cabível, prevista no artigo 76 do mesmo diploma legal29 ou o julgamento
pelo Juizado Especial Criminal.
Merece atenção especial os parágrafos 1o e 2o introduzidos ao artigo 308 do Código de
Trânsito Brasileiro, que ora destaca-se a redação in verbis:

25

BRASIL. Lei n. 12.971 de 09 de maio de 2014. Artigo 308.
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§ 1º Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, e as
circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo,
a pena privativa de liberdade é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das outras penas
previstas neste artigo.
§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que
o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de
reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo.

Os referidos parágrafos tratam de qualificar o crime previsto no artigo em comento,
popularmente conhecido como “racha”, ou seja, participar, na direção de veículo automotor, em
via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade
competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada.
Neste sentido o legislador elaborou corretamente o texto legal, conforme supra
mencionado, agregando circunstâncias, neste caso, resultados como da lesão corporal e da morte,
ao tipo penal fundamental com a finalidade de aumentar a pena cominada na sua forma simples30.
Estes resultados, são abominados pela sociedade que há muitos anos ambicionava por uma
reforma no Código de Trânsito Brasileiro, e sendo assim, tanto a lesão corporal como a morte
quando decorrentes deste tipo de evento criminoso, o crime merece uma maior reprovação.
Por ora, será analisado apenas quanto ao parágrafo 1o do artigo 308, eis que o parágrafo 2o
será objeto de estudo no próximo subtítulo.
A redação do parágrafo 1o afasta qualquer possível entendimento de dolo eventual,
quando menciona que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzí-lo (grifouse).
Uma atenção deve ser dirigida sobre a gravidade da lesão corporal, eis que a redação prevê
de natureza grave (grifou-se), assim por falta de previsão na lei especial, há a necessidade de
reportar-se aos parágrafos 1o e 2o do artigo 129 do Código Penal31, devendo por fim ser analisados
sob dois aspectos.
Primeiramente, os resultados do crime de lesão corporal, constantes no rol do parágrafo 1o
do artigo 129 do Código Penal, são os de natureza grave, sendo a pena prevista de 01 (um) à 05
(cinco) anos de reclusão. Já no parágrafo 1o do artigo 308 a pena é de 03 (três) anos à 06 (seis)
anos de reclusão, elaborando o legislador corretamente o texto legal, dada a lesão corporal ser
30

JESUS, Damásio de. Direito Penal. Parte Geral.P.331.

31
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decorrente de conduta mais reprovável, e portanto, a pena deve ser elevada à daquela prevista no
diploma repressivo penal.
Sob outro aspecto, o rol constante no parágrafo 2o, do artigo 129 do Código Penal trata de
resultados previstos como de natureza grave, mas que são tratados na doutrina e na
jurisprudência como de natureza gravíssima, sendo cominada uma pena de 02 (dois) à 08 (oito)
anos de reclusão. O artigo 308 não prevê esta diferença, então será reconhecido o que está
previsto em ambos os parágrafos do referido artigo 129 do Código Penal. Em comparação com a
pena prevista no artigo 308, parágrafo 1o, a pena mínima deste é maior do que a do artigo 129,
parágrafo 2o, porém a pena máxima é menor, demonstrando que neste ponto o legislador não
elaborou corretamente a redação, eis que conforme mencionado no parágrafo anterior, e sem
ousar em repetições, a lesão corporal decorrente de participação, na direção de veículo
automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela
autoridade competente, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada, é
muito mais reprovável.
Para ilustrar o presente estudo destaca-se algumas considerações discutidas por Greco32:
[...] ao que parece, se o agente não tiver atuado com dolo eventual, como não houve a previsão de
comportamentos similares no delito de lesão corporal culposa, praticada na direção de veículo
automotor, tipificado no art. 303 do CTB, poderão ocorrer as seguintes situações: a) se o agente, por
exemplo, estiver participando de um “racha”, em via pública, e vier a atropelar alguém, causandolhe lesões corporais de natureza leve, o fato deverá ser capitulado como lesão corporal de natureza
culposa, praticada na direção de veículo automotor, sendo o “racha” apontado como a não
observância do dever objetivo cuidado, que era exigido do agente; b) por outro lado, se desse
“racha” o agente vier a atropelar alguém, causando-lhe, objetivamente, lesões corporais de natureza
grave ou gravíssima, tal fato deverá ser capitulado como sendo a hipótese constante do § 1º do art.
308 do CTB; c) se o agente, mesmo na direção de seu veículo automotor, atuar com dolo eventual,
não se importando com a ocorrência da lesão corporal, deverá responder pelo resultado nos moldes
preconizados pelo art. 121 do CP, e não pelo CTB; d) se o agente estiver dirigindo embriagado e se
vier a atropelar alguém, produzindo-lhe lesões corporais, deverá ser responsabilizado, como regra,
pelo delito tipificado no art. 303 do CTB, independentemente na natureza das lesões, ou seja, se
leve, grave ou gravíssima, servindo o resultado, como já dissemos, somente para efeitos de aplicação
da pena base.

Além das situações apontadas pelo autor há uma outra a ser avaliada. O agente que
praticar lesão corporal grave decorrente da participação, na direção de veículo automotor, em via
pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade
competente, desde que não tenha desejado o resultado ou assumido o risco de produzí-lo, poderá

32

GRECO, Rogério. Os absurdos da Lei 12.971, de 09 de maio de 2014. Disponível em: http://www.impetus.com.br/artigo/786/osabsurdos-da-lei-n-12971-de-9-de-maio-de-2014. Acesso em: 12 de janeiro de 2015.
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ser condenado à uma pena de reclusão que varia de 03 (três) à 06 (seis) anos, enquanto que
aquele que cometeu o crime de homicídio culposo mediante estas mesmas circunstâncias, poderá
ser condenado a uma pena menor e de detenção que, conforme prevê o parágrafo 2o do artigo
302 da recente lei, os limites são de 02 (dois) à 04 (quatro) anos. Mais uma vez, a pena prevista
apresenta-se conflitante com o bem jurídico tutelado.
A análise do parágrafo 2o do artigo 308 será realizada a seguir, em especial pela sua pena
cominada em cizânia à prevista no parágrafo 2o do artigo 302 da recente lei.

AS DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS TRAZIDAS AOS §§ 2O DOS ARTIGOS 302 E 308 DA
LEI 12.971/204
Com o objetivo de facilitar a análise dos artigos 302, parágrafo 2o e 308, parágrafo 2o, é
mister expor conjuntamente a redação destes parágrafos que foram incluídos pela Lei
12.971/201433, conforme destaca-se in verbis:
Art. 302 – Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
[...]
o

§ 2 Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência ou participa, em
via, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de
perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente.
Penas - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo automotor. (grifou-se)

A análise merece uma atenção especial à pena cominada em ambos os parágrafos, haja
vista ser demasiadamente desproporcional em ambos os crimes que preveem como resultado a
morte em condições semelhantes.
Art. 308 – Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou
competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à
incolumidade pública ou privada:
Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir v eí cu lo automotor.
33

o

o

BRASIL. Lei n. 12.971 de 09 de maio de 2014. Artigos 302, § 2 e 308, § 2 .

213
Produção Científica CEJURPS – 2015

[...]
§ 2º Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que
o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzí-lo, a pena privativa de liberdade é de
reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo. (grifouse)

A inclusão dos respectivos parágrafos aos artigos 302 e 308 está sendo alvo de diversas
críticas34, dada à redação quase idêntica, principalmente no tocante à parte final do parágrafo 2o
do artigo 302, relembrando que ambos os crimes são previstos em sua modalidade culposa.
A primeira diferença entre as respectivas redações, consta no parágrafo 2o do artigo 302,
cuja previsão é a da prática do homicídio culposo na direção de veículo automotor em decorrência
de participação de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou
demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade
competente, quando ocorrida em via (grifou-se), sem especificar se é pública ou privada. Já o
caput do artigo 308 prevê claramente que é em via pública. Diante desta falta de especificação, o
crime de homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor, diante destas
circunstâncias, em via localizada dentro de uma propriedade particular, também configurará a
infração prevista no parágrafo 2o do artigo 302?
Capez35 discorre sobre a diferença entre a via pública e privada:
[...] que o veículo seja conduzido em via pública, ou seja, em local aberto a qualquer pessoa, cujo
acesso seja sempre permitido e por onde seja possível a passagem de veículo automotor (ruas,
avenidas, alamedas, praças etc.).
As ruas dos condomínios particulares, nos termos da Lei n. 6.766/79, pertencem ao Poder Público;
portanto, dirigir embriagado nesses locais pode caracterizar a infração.
Por outro lado, não se considera via pública o interior de fazenda particular, o interior de garagem da
própria residência [...]

Em resposta à indagação supra mencionada, se os julgadores entenderem que a via
prevista no parágrafo 2o do artigo 302 refere-se a qualquer tipo, pública ou privada, a infração
restará configurada, mas se entenderem que por falta de previsão, a solução mais benéfica seria
considerar apenas a infração ocorrida em via pública, poderiam fundamentar a decisão por
analogia ao caput do artigo 308.
Outra diferença que desponta do parágrafo 2º do artigo 302, eis que o artigo 308 não
34
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contempla estas condutas, é a participação do agente em exibição ou demonstração de perícia em
manobra de veículo automotor, mas que não é relevante, haja vista este último tratar-se apenas
de crime de “racha”.
O conflito entre os dois parágrafos está na pena cominada, eis que no parágrafo 2º do
artigo 302 é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de detenção, enquanto para o parágrafo 2º do artigo
308 é de 05 (cinco) a 10 (dez) anos de reclusão. Diante desta diferença, ressalta-se que o crime de
homicídio culposo torna-se qualificado, quando decorrente das respectivas condutas reconhecidas
como “racha” e exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor,
enquanto que no crime de “racha” será qualificado pelo resultado morte. Enfim, não há diferença,
pois em ambos os preceitos legais está previsto o crime de homicídio culposo decorrente da
direção de veículo automotor participante de “racha”.
Diante desse contexto, indaga-se por qual crime será denunciado o agente que, na direção
de veículo automotor estiver participando de corrida não autorizada por autoridade competente,
em via pública e perde o controle do mesmo, atingindo um espectador e causando-lhe a morte?
Poderá então ser condenado, segundo a previsão do parágrafo 2º do artigo 302, a uma pena de 02
(dois) a 04 quatro) anos de detenção, ou pelo parágrafo 2º do artigo 308, cuja pena será de 05
(cinco) a 10 (dez) anos de reclusão, ambas cumulativamente com a suspensão ou proibição de se
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Como mencionado alhures, na práxis forense, a pena in concreto aproxima-se mais da
mínima do que da máxima. A mínima para a segunda forma qualificada do artigo 308 significa mais
do que o dobro da mínima da forma qualificada do artigo 302.
Estas diferenças existentes numa lei geram a chamada insegurança jurídica, eis que a
recente lei trouxe em seu corpo legal, duas penas diferentes para o mesmo resultado, porém com
previsão de crimes distintos, ou seja, de crime de homicídio culposo praticado por agente
participando de “racha”, e, crime conhecido como “racha” praticado com resultado morte.
Dentre as penas previstas nos referidos artigos, está sobejamente demonstrado que a do
parágrafo 2º do artigo 302 é menor, e portanto, mais benéfica ao agente que cometer uma
infração como a da hipótese supra mencionada (agente que participando de racha pratica
homicídio culposo).
Desta forma, por ser a previsão legal mais benéfica a ser aplicada, provavelmente será a
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posição adotada pelos tribunais, tornando-se o parágrafo 2º do artigo 308 inaplicável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desde a data de sua publicação em 09 de maio de 2014, a Lei 12.971 vem sendo alvo de
críticas, principalmente no que concerne aos artigos 302 e 308, com a inclusão da forma
qualificada, cada qual em seu parágrafo 2º.
As críticas foram decorrentes das penas cominadas, eis que extremamente diferentes para
dois crimes que, apresentam uma redação legal muito similar em certas condutas, diferenciando
apenas na forma em que se apresenta, sendo o artigo 302 previsto como um crime de homicídio
culposo na direção de veículo automotor, qualificado pelo resultado morte no parágrafo 2º, e, o
artigo 308 previsto como um crime popularmente conhecido como “racha”, qualificado pelo
resultado morte, também no parágrafo 2º.
O presente estudo identificou as inovações trazidas pela recente lei ao Código de Trânsito
Brasileiro, na parte das infrações penais dos artigos 302, 303, 306 e 308, sendo que alguns foram
objeto apenas de alterações e outros de alterações e inclusões.
Antes de adentrar no estudo de cada artigo individualmente, foi necessário transcorrer
acerca da distinção entre dolo eventual e culpa consciente, dada ao limiar psicológico que define a
sua distinção conceitual, fazendo com que alguns operadores do direito mergulhassem numa
confusão, refletida em resultados processuais equânimes, onde cada caso concreto merecia
julgamentos diferenciados.
No transcorrer do trabalho foram destacadas as alterações ocorridas, iniciando pelo artigo
302, tendo a redação do seu caput permanecido inalterada, bem como a do parágrafo único, que
passou a vigorar como parágrafo 1º. A novidade foi em relação à inclusão do parágrafo 2º, que
sofreu várias críticas por parte de autores citados neste artigo, sendo analisada a sua redação e
deixando a comparação com o parágrafo 2º do artigo 308 para ser destacada no subtítulo 3. Ainda
no primeiro subtítulo foram brevemente estudados os artigos 303 e 306 da recente lei, aos quais
foram introduzidas pequenas alterações.
Já no subtítulo 2 foi analisado o artigo 308, crime popularmente conhecido como “racha”,
cuja redação prevê as condutas de “participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de
corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente,
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desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada”39. Foram abordadas as
alterações no caput e as inclusões dos parágrafos 1º e 2º, também deixando a comparação deste
último com o parágrafo 2º do artigo 302 para subtítulo 3.
No subtítulo derradeiro, foram estudadas as diferenças e semelhanças entre os parágrafos
2º dos artigos 302 e 308.
A recente lei não atingiu a finalidade pela qual foi proposta, se a intenção do legislador foi
no sentido de dar uma resposta à sociedade, que há muito tempo clamava pela aplicação de penas
mais gravosas aos agentes que praticavam crimes de homicídio decorrentes de acidente de
trânsito, quando decorrente da capacidade psicomotora alterada, em razão de embriagues ou de
outra substância psicoativa, bem quando da participação do crime popularmente conhecido como
“racha”.
Na prática, em relação ao previsto no parágrafo 2º do artigo 302, incluído pela recente lei,
não ocorrerá grande novidade, haja vista que os tribunais já estavam reconhecendo a culpa
consciente e não o dolo eventual em vários processos de homicídio, decorrente de acidente de
trânsito, quando constatada as condições previstas no artigo 306 e no próprio artigo 308 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Seria muito mais fácil para os julgadores, em atendimento ao clamor social, na maioria das
vezes impulsionado pela mídia, manter um posicionamento de que o homicídio decorrente de
acidente de trânsito deveria ser reconhecido como doloso, em sua modalidade eventual, quando o
agente está, por exemplo, sob as condições previstas no artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, porém esta posição, como supra mencionado, já estava sendo ultrapassada pelo
reconhecimento da culpa consciente, quando só a embriaguez ao volante era considerada
insuficiente para caracterizar o dolo eventual.
Para acabar com a celeuma, o legislador tratou os crimes previstos nos artigos 302 e 308
como culposos, independentemente das circunstâncias em que poderá ser praticado. A norma,
porém, demonstra-se conflitante em relação a pena prevista nestes artigos, assim, caberá
novamente ao judiciário dirimir qualquer dúvida decorrente das redações deficientes trazidas pela
recente lei ao Código de Trânsito Brasileiro.
Na práxis forense, o posicionamento dos tribunais, pelo menos da sua maioria, é pela
aplicação de penas mais benéficas, o que provavelmente ocorrerá nos crimes decorrentes de
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acidente de trânsito, com resultado morte. Seja pela previsão do artigo 302, parágrafo 2º, que
trata do crime de homicídio culposo, diante das circunstâncias da redução da capacidade
psicomotora pela influência de álcool ou outra substância psicoativa ou da participação em racha,
ou, pela previsão do artigo 308, parágrafo 2º, que trata do crime de racha, com resultado morte.
Diante das referidas previsões torna-se claro que os tribunais adotarão a pena prevista no
parágrafo 2º do artigo 302, e a pena prevista no parágrafo 2º do artigo 308 não será aplicada,
transformando-se na expressão popular intitulada “letra morta da lei”.
Outro absurdo encontra-se estampado no tipo de pena privativa de liberdade previsto no
aludido parágrafo 2º do artigo 302, que é de reclusão de 02 (dois) à 04 (quatro) anos, diferente do
previsto em seu caput, que é de detenção, porém no mesmo quantum cominado. Apesar da pena
de reclusão poder iniciar o seu cumprimento no regime fechado, isso só seria possível nos casos
em que a pena in concreto fosse superior a 08 (oito) anos, ou superior à 04 (quatro) anos até 8
(oito), desde que reincidente, conforme preceitua o artigo 33, em seu caput e parágrafo 2º, letras
“a” e “b” do Código Penal, na prática ao agente que praticar o crime de homicídio decorrente de
acidente de trânsito, nas circunstâncias previstas no parágrafo 2º, será aplicado o regime aberto,
se primário, ou, o regime semi aberto, se reincidente, caso o julgador assim entender.
Diante dos referidos equívocos legislativos, em decorrência da incoerência das previsões do
artigo 302, parágrafo 2º, e, artigo 308, parágrafo 2º, ambos da Lei 12.971/2014, que alterou o
Código de Trânsito Brasileiro, provavelmente os julgadores se confrontarão com inúmeros
recursos na esfera penal, de um lado agentes pleiteando penas mais leves, conforme prevê o
primeiro artigo, e, do outro, representantes do Ministério Público e assistentes de acusação,
recorrendo por penas mais severas, de acordo com o segundo artigo.
Como esta lei, outras leis anteriores vêm reformulando o Código de Trânsito Brasileiro ao
longo dos anos, e, certamente a população se defrontará com outras futuras leis, pois a
12.971/2014 também será considerada ineficiente no tratamento dos crimes decorrentes do
trânsito.
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O NEOCONSTITUCIONALISMO E OS DEVERES FUNDAMENTAIS: A PARTICIPAÇÃO
DO ESTADO E DA SOCIEDADE PARA SE ALCANÇAR UMA VIDA DIGNA E FELIZ
Diogo Marcel Reuter Braun1
Rodrigo Roth Castellano2
Ronan Saulo Robl3

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo analisar a evolução do constitucionalismo nos
tempos modernos, correlacionando seus principais conceitos e verificando sua influência na
concepção e aplicação dos deveres fundamentais, com respaldo na máxima lei. O exame histórico
e as influências advindas da doutrina transformam-se em elementos que permitem conceber o
Estado pós-moderno como parte inserida do contexto atual global, em que não mais se admite o
sofisma de que a população carece de direitos e o poder público é encarregado de deveres. Os
tempos atuais esperam e exigem que os indivíduos - todos, pessoal e coletivamente considerados,
em exercício de uma cidadania solidária, passem a encampar suas responsabilidades e seus
deveres, em comunhão de esforços com o ente público, na busca de uma sociedade justa, pacífica,
próspera e feliz. Quanto à Metodologia, foi utilizada a base lógica indutiva, além das Técnicas do
Referente, da Categoria e da Pesquisa Bibliográfica.
PALAVRAS-CHAVE: Neoconstitucionalismo; Deveres fundamentais; Dignidade da pessoa humana;
Pós-positivismo.

INTRODUÇÃO
A sociedade atual parece esperar que o Estado, além de garantir as liberdades individuais,
seja também o único responsável pelo fornecimento de todos os elementos necessários para o
1
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alcance de uma vida digna e feliz, objetivos materiais do constitucionalismo contemporâneo.
É certo que ao Poder Público, por meio de seus agentes, incumbe parte da concretização
dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente. Mas será que só ele deve se esforçar
nesse sentido? Os cidadãos também deveriam contribuir na busca de condições materiais mínimas
suas e da sociedade?
Com a intenção de analisar essas questões, realizou-se o estudo acerca da formação do
constitucionalismo moderno, bem como de seus ideais para, em seguida, abordar o
neoconstitucionalismo, um pouco de sua história e de seus elementos filosóficos e teóricos.
Após, investiga-se a teoria dos deveres fundamentais e a sua relação com o
constitucionalismo contemporâneo.
Para embasar as visões apresentadas e subsidiar o próprio ponto de vista deste artigo,
foram utilizados livros e artigos científicos, sendo objetivo da pesquisa examinar a relação entre a
teoria de deveres fundamentais e o constitucionalismo contemporâneo, bem como o modo como
Estado e sociedade participam na busca de uma vida mais digna. O estudo justifica-se pela
importância de se conhecer a nova dogmática constitucionalista, a teoria dos deveres
fundamentais (normalmente relegada a um segundo plano), e, ainda, pela possibilidade de se
averiguar se os deveres fundamentais podem ser tidos como um dos mecanismos para a
consecução dos objetivos desse neoconstitucionalismo.
O Método a ser utilizado na fase de Investigação será o indutivo, através das técnicas do
Referente, da Categoria e da Pesquisa Bibliográfica, tendo como consequência, a elaboração de
um artigo claro e conciso.

CONSTITUCIONALISMO MODERNO
O constitucionalismo, em sua vertente moderna, consistiu no movimento político e
ideológico que se contrapôs ao absolutismo, considerado a primeira versão do Estado Moderno4.
Como se sabe, o Estado Absolutista, estabelecido em meados do século XVII, representa a
forma pela qual o titular do poder governamental o exerce sem dependência e/ou controle de

4

Confome STRECK, Lenio Luiz. DE MORAIS, Jose Luis Bolzan. Ciência política e teoria do Estado. 8ª. Ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2014, p. 45-46.
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outros poderes, superiores ou inferiores.5 Segundo Bobbio, a formação do Estado absoluto se dá
através de um duplo processo (paralelo) de concentração e de centralização do poder em um
território determinado6.
Concentração porque os poderes através dos quais se exerce a soberania (tais como o
poder de ditar leis, o poder jurisdicional, o poder de usar a força, o poder de impor tributos) são
atribuídos de direito ao soberano e exercidos, de fato, pelo rei. A centralização, por seu turno,
compreende o processo de eliminação de ordenamentos jurídicos inferiores, tais como cidades,
sociedades privadas ou corporações, “que apenas sobrevivem não mais como ordenamentos
originários e autônomos mas como ordenamentos derivados de uma autorização ou da tolerância
do poder central.”7
Tamanho poder conferido a um soberano ou a um restrito grupo de pessoas acabava
permitindo excessos, como a abusiva imposição tributária. Além disso, a submissão à vontade do
monarca tornava insegura a vida das pessoas, sobretudo da classe burguesa, que crescia
juntamente com o capitalismo.
Dessa forma, o constitucionalismo surge como forma de limitar o poder absoluto conferido
ao soberano e garantir a segurança da burguesia, que reclama estabilidade para o exercício de
suas atividades.8 Esse movimento se deu em meados do século XVIII, e foi afirmado com as
revoluções burguesas, sobretudo a americana (1776) e a francesa (1789).9
Promulgaram-se, então, constituições escritas, que garantiam a separação de poderes e
reconheciam direitos de natureza individual em face do Estado.10
Como movimento essencialmente fomentado pela classe burguesa, o constitucionalismo
moderno naturalmente formou Estados liberais.

5
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Sob a égide do Estado liberal, a Constituição tinha como mandamentos essenciais valorização da
liberdade individual; garantia e proteção da propriedade privada; declaração de direitos individuais
para todas as classes (para as classes menos favorecidas tais direitos eram concedidos apenas
formalmente); e previsão da separação de poderes. A respeito deste último mandamento, ao Poder
legislativo cabia elaborar as leis, havendo, por esse motivo, uma sobreposição desse poder em
relação aos demais nesse período; ao Executivo, aplicar o direito, respeitando a segurança e a
11
liberdade; e ao Judiciário, aplicar impor a lei por meio da subsunção.

Os direitos fundamentais se confundiam, destarte, com direitos individuais. “O poder deixa
de ser absoluto e autorreferente, para ser relativo, condicionado, limitado na constituição e nela
fundado, embora ainda bastante amplo e com larga presença de discricionariedade na produção
normativa.”12
A partir do século XIX, em decorrência de uma série de causas (tais como a Revolução
Industrial; a Primeira Guerra Mundial; as crises econômicas, especialmente a de 1929; o
surgimento de um Estado pretensamente socialista

- URSS), inicia a fase social do

constitucionalismo moderno.
Nesse Estado social os governos passam a intervir nas relações privadas e na própria
economia, com o fito de garantir o Estado de bem-estar-social. Os documentos constitucionais
que simbolizam essa fase são as Constituições mexicana de 1917 e a alemã (Weimar), de 1919.13
Segundo Bobbio, citado por Streck e Morais estabelece-se
[...] um novo contrato social, que nomina de socialismo liberal, no qual, partindo-se da mesma
concepção individualista da sociedade e adotando os mesmos instrumentos liberais, se incluem
princípios de justiça distributiva, em que o governo das leis – em contraposição ao governo dos
14
homens – busque a implementação da democracia com um caráter igualitário.

Não obstante todos esses propósitos almejados pelo Estado social, ele acabou não
conseguindo dar efetividade aos direitos que anunciava e tampouco conceber uma sociedade que
pudesse viver em paz e feliz. Tanto que sobreveio, justamente sob a égide de estados sociais, a
maior guerra que a humanidade já viu, deixando marcas e pechas que jamais se apagarão da
memória da população mundial.

11
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NEOCONSTITUCIONALISMO
Alguns autores estrangeiros e brasileiros tem se dedicado a aprofundar o tema do
neoconstitucionalismo, chamado por alguns de constitucionalismo contemporâneo. O estudo que
ora se desenvolve baseia-se, prioritariamente, na lição de Barroso, talvez um dos maiores
estudiosos do tema em nosso país.
Para tratar do neoconstitucionalismo, o referido autor aborda três marcos fundamentais: o
histórico, o teórico e o filosófico.

MARCO HISTÓRICO
O

marco

histórico

do

neoconstitucionalismo,

na

Europa

continental,

foi

o

constitucionalismo posterior à Segunda Guerra Mundial, especialmente na Itália e na Alemanha.
Nesse período, a formação de novas constituições, aproximando ideias de constitucionalismo e de
democracia, produziu nova forma de organização política, conhecida como Estado democrático de
direito, Estado constitucional de direito ou Estado constitucional democrático.15
A principal referência no desenvolvimento desse novo constitucionalismo é a Constituição
Alemã de 1949 (Lei fundamental de Bonn) e, notadamente, a criação do Tribunal Constitucional
Federal, de 1951. “A partir daí teve início uma fecunda produção teórica e jurisprudencial,
responsável pela ascensão científica do direito constitucional no âmbito dos países de tradição
romano-germânica.”16
Os mais relevantes fatos que desencadearam a mudança foram o genocídio patrocinado
com fundamento legal; a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos; o
Julgamento de Nuremberg e a instrução sobre os crimes contra a humanidade.17
No Brasil, o renascimento do direito constitucional ocorreu quando da sua
redemocratização, que culminou com a promulgação da Constituição da República Federativa do

15

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio do direito constitucional no
Brasil.
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Brasil. Referida Carta foi capaz de promover a transformação de um Estado autoritário, intolerante
e, não raro, violento, para um Estado democrático de direito.18
Sob a Constituição de 1988, o direito constitucional no Brasil passou da desimportância ao apogeu
em menos de uma geração. Uma Constituição não é só técnica. Tem de haver, por trás dela, a
capacidade de simbolizar conquistas e de mobilizar o imaginário das pessoas para novos avanços. O
surgimento de um sentimento constitucional no País é algo que merece ser celebrado. Trata-se de
um sentimento ainda tímido, mas real e sincero, de maior respeito pela Lei Maior, a despeito da
volubilidade de seu texto. É um grande progresso. Superamos a crônica indiferença que,
historicamente, se manteve em relação à Constituição. E, para os que sabem, é a indiferença, não o
19
ódio, o contrário do amor.

Portanto, a Constituição da República de 1988, símbolo maior da vitória da democracia
sobre a ditadura então existente, fez ressurgir o direito constitucional no Brasil. A Carta de 1988,
como se verá, é a base para a realização do constitucionalismo contemporâneo em nosso país.

MARCO FILOSÓFICO
O marco filosófico do constitucionalismo contemporâneo é o pós-positivismo, também
nominado de positivismo ético e soft-positivismo.20
A caracterização do pós-positivismo perpassa a confluência das duas maiores correntes do
pensamento que ofereceram paradigmas opostos para o Direito: o positivismo e o
jusnaturalismo.21
Em breves e despretensiosas palavras, sob a ótica do positivismo jurídico se a norma for
válida, deve ser cumprida, independentemente de ser justa ou injusta. Para essa teoria o direito se
reduz a uma imposição da força social, sendo a justiça considerada um elemento estranho para
sua formação e validade.22
Já o jusnaturalismo propõem que o direito natural é superior ao direito positivo. Leciona
Cretella Junior:
18
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O homem é por natureza um ser social. E como ser naturalmente voltado ao convívio social, as
regras jurídicas de convivência social surgem como regulamentação de aspectos essenciais ao
homem. Assim, a vida, a liberdade, a igualdade, a propriedade, a participação social são princípios
universais e essenciais ao homem. Estes princípios essenciais à natureza humana se constituem no
23
fundamento e na expressão do direito natural.

Segundo Barroso, “a superação histórica do jusnaturalismo e o fracasso político do
positivismo abriram caminho para um conjunto amplo e ainda inacabado de reflexões acerca do
Direito, sua função social e sua interpretação”.24
O pós-positivismo, segundo Marmelstein, resultou de uma releitura do positivismo clássico,
trazendo para ele aspectos do direito natural, como a inserção de valores, especialmente a
dignidade da pessoa humana, colocando-os no topo da hierarquia normativa.25
O pós-positivismo busca mais do que a legalidade estrita; pretende empreender uma
leitura moral do direito. Sob a nova ótica, a aplicação e a interpretação do direito devem ser
inspiradas por uma teoria de justiça, sem acobertar voluntarismos ou personalismos, sobretudo
judiciais. Os princípios passam a deter também normatividade, com clara definição de suas
relações com regras e valores. Também ressurge o uso da razão prática e da argumentação
jurídica. Com o pós-positivismo, visualiza-se uma nova hermenêutica constitucional e se
desenvolve uma teoria de direitos fundamentais edificada sob o postulado da dignidade da pessoa
humana.26

MARCO TEÓRICO
De acordo com Barroso, no plano teórico, três grandes transformações ocorreram na
aplicação do direito constitucional: o reconhecimento de força normativa à Constituição; a
expansão da jurisdição constitucional, e o desenvolvimento de uma nova dogmática da
interpretação da constituição.27
O reconhecimento da força normativa à Constituição deixa claro que, sob a nova dogmática

23

CRETELLA JUNIOR citado por CAMARGO, César Floriano; CARVALHO, Thomaz Jefferson. Crise do direito liberal positivista e
jusnaturalismo: uma leitura jurídica de Alessandro Severino Valler Zenni.
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em estudo, a norma constitucional tem o status de norma jurídica. Nesse sentido, a Lei
Fundamental passa a ser vista não mais como um documento político, que apenas direcionava a
atuação dos poderes, de forma discricionária. À Constituição é reconhecido caráter vinculativo, de
modo que os agentes responsáveis pela sua concretização – que como se verá, não podem ser
apenas os vinculados ao Estado – passam a ter deveres.28
Ora, sabido que a Constituição é o lugar onde quase todos os princípios podem ser encontrados.
Antes, quando não se reconhecia força jurídica aos princípios, mas apenas às regras, as normas
constitucionais, formuladas em sua maioria como princípios, de pouco valiam. Dizia-se que essas
normas, apesar de estarem consagradas na Lei Fundamental, não passavam de conselhos morais, de
declaração de boas intenções. Descumprir a Constituição não gerava qualquer consequência jurídica.
Com o reconhecimento da efetiva força jurídica aos princípios, a Constituição passou a ocupar um
papel especial. Agora todas as suas disposições, sem exceção, passam a ser consideradas como
29
verdadeiras normas jurídicas, ocupando uma posição privilegiada dentro do sistema.

Já a expansão da jurisdição constitucional envolve, notadamente, a ampliação da
participação do Poder Judiciário como ator na concretização de direitos fundamentais.
Até a década de 40, na maior parte da Europa vigorava um modelo de supremacia do Poder
Legislativo, “na linha da doutrina inglesa de soberania do Parlamento e da concepção francesa da
lei como expressão da vontade geral.”30
Segundo Barroso, a partir da década de 40, a nova onda constitucional da Europa trouxe
novas constituições e também um novo modelo, inspirado na América do Norte: o da supremacia
da Constituição, que tinha como uma de suas fórmulas a constitucionalização de direitos
fundamentais. Assim, tais direitos ficavam imunizados em relação ao processo político majoritário,
sob a proteção do Poder Judiciário.31
Sob esse novo constitucionalismo, o Poder Judiciário, além de aplicar a lei ao caso concreto
(atividade alinhada à dogmática positivista), passa também a julgar a própria lei, ou, em casos
extremo, a ser forçado a decidir mesmo quando ela não existe, realizando atividade integradora.
Quando o poder legislativo erra ou se omite, abre espaço para que o cidadão prejudicado recorra ao
poder judiciário, com demandas impensáveis no constitucionalismo tradicional. Assim, se falta lei
para a concretização de um direito constitucionalmente garantido, passa-se a recorrer ao poder
28
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judiciário para que aplique e concretize a constituição, não obstante a reserva de espaço do poder
legislativo e, mesmo, por causa dela, e de sua inatuação. Se há lei que impede a concretização de um
direito constitucionalmente garantido, passa-se a recorrer ao poder judiciário para que anule a lei e
permita a concretização da constituição, não obstante o espaço reservado ao poder legislativo e,
inclusive, por causa dele, de sua atuação incorreta. Tanto a má atuação, como a inatuação, são agora
inconstitucionalidades, mesmo que os direitos à vida, a segurança, à liberdade e à propriedade, sob
32
o ponto de vista formal, estejam protegidos por essa inatuação ou atuação insuficiente.

Neste contexto, ganha força a direta aplicação dos princípios também como fundamento
para as decisões judiciais, em prática alinhada com a teoria pós-positivista, brevemente analisada
anteriormente.
O outro marco teórico apontado por Barroso consiste em uma nova interpretação
constitucional. Essa nova modalidade de interpretação jurídica seria uma decorrência natural da
força normativa da Constituição e da especificidade das normas constitucionais. Doutrina e
jurisprudência passaram a desenvolver um elenco próprio de princípios, de natureza instrumental,
como pressupostos lógicos, metodológicos ou finalísticos da aplicação das normas constitucionais.
São eles os princípios da supremacia da Constituição, da presunção de constitucionalidade das
normas e atos do Poder Público, da interpretação conforme a Constituição, da unidade, da
razoabilidade e da efetividade.33
Essa interpretação constitucional atrelada ao neoconstitucionalismo revela diferentes
categorias com as quais trabalha a nova hermenêutica. Essas categorias, listadas por Barroso, são
as cláusulas gerais, os princípios, as colisões de normas constitucionais, a ponderação e a
argumentação.34 35
Baseando-se nos ensinamentos de Dworkin, alguns doutrinadores têm apontado que o
neoconstitucionalismo propõe, como interpretação, uma leitura moral da constituição, com foco
para a natureza específica de suas normas. “Trata de uma análise dos dispositivos mais genéricos
sob uma ótica de decência e justiça que deve estar intrínseca ao próprio processo
interpretativo”36.
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Verifica-se, assim, que o neoconstitucionalismo abrange a seara

jurídica, política e

filosófica, modificando “a concepção e interpretação do direito, ao introduzir conteúdos
axiológicos e ao atribuir força normativa à Constituição, reposicionando-a como principal
elemento na ordem jurídica.”37
Sob o neoconstitucionalismo se está diante de uma constituição aberta, formada por um
conjunto de regras e princípios que se irradiam por todo o sistema jurídico, o que gera a
constitucionalização de todos os ramos do direito.38
Do que se analisou até aqui, pode-se concluir que o neoconstitucionalismo representa a
ruptura com o constitucionalismo liberal e sua previsão formal de direitos. O novo paradigma
constitucional propõe uma leitura moral (valorativa) do direito, com o desenvolvimento de uma
teoria de direitos fundamentais calcada na dignidade da pessoa humana, colocando-a no topo da
hierarquia normativa. Neste contexto, a própria constituição passa a ter sua força normativa
reconhecida e, com ela, seus inúmeros princípios. Para dar efetividade à Norma Fundamental há a
ampliação da participação do Poder Judiciário e se passa a interpretá-la de forma distinta, com
base em princípios de natureza instrumental e diferentes categorias.
A efetividade desse novo direito constitucional, contudo, passará, dentre outras medidas,
pelo reconhecimento da existência de deveres fundamentais.

DEVERES FUNDAMENTAIS
Pouco se ouve falar, na doutrina nacional, sobre deveres fundamentais. O seu paralelo, os
direitos fundamentais, entretanto, é o tema constitucional que talvez seja objeto da maior parte
da dedicação dos estudiosos da ciência jurídica.
Isto em parte se justifica pelo aspecto histórico envolvido, notadamente atrelado ao
movimento constitucionalista moderno, vez que as normas fundamentais então criadas
prometiam a proteção do indivíduo frente ao Estado, deixando de lado os deveres.
E foi justamente essa predominância do pensamento liberal que fez com que a liberdade
tivesse prioridade sobre o compromisso comunitário do indivíduo. Assim, as pessoas seriam
apenas titulares de direitos, recaindo os deveres somente ao Poder Público.
fdul.com/uploaded/files/2013_11_13037_13067.pdf>. Acesso em: 14.01.2015.
37
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Os deveres fundamentais, contudo, existem há bastante tempo. Como exemplo, tem-se
que desde a formação dos Estados havia, no mínimo, a obrigação essencial de pagar tributos e de
defesa da pátria.
A premissa de que inexistem deveres fundamentais ou de que eles não são tão importantes
quanto os direitos não mais subsiste, pois o indivíduo não pode ser apenas detentor de direitos,
mas também sujeito de deveres, em relação a si próprio, sua família, à sociedade e às gerações
futuras.
Como conceito, transcreve-se a lição de Nabais, talvez o maior estudioso do assunto:
Como já nos referimos, os deveres fundamentais constituem uma categoria jurídico-constitucional
própria colocada ao lado e correlativa da dos direitos fundamentais, uma categoria que, como
correctivo da liberdade, traduz a mobilização do homem e do cidadão para a realização dos objetivos
do bem comum.[...]
Nestes termos, podemos definir os deveres fundamentais como deveres jurídicos do homem e do
cidadão que, por determinarem a posição fundamental do indivíduo, tem especial significado para a
comunidade e a podem por esta ser exigidos. Uma noção que, decomposta com base num certo
paralelismo com o conceito de direitos fundamentais, nos apresenta deveres como posições jurídicas
39
passivas, autônomas, subjectivas, individuais, universais e permanentes e essenciais.

Com base na conceituação acima tem-se que os deveres fundamentais representam uma
categoria jurídico-constitucional, correlata aos direitos fundamentais, que imprimem ao homem e
ao cidadão deveres essenciais para a realização do bem comum, em benefício individual e da
própria sociedade.

DEVERES FUNDAMENTAIS E O CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO
Diante de todas “promessas” trazidas com o neoconstitucionalismo, cuja missão, como se
viu, vai além da garantia de liberdades individuais, permite-se ponderar que tais metas
dependerão também do reconhecimento da existência de deveres fundamentais.
Com efeito, o alcance do mínimo necessário para que as pessoas tenham uma vida digna e
se sintam felizes depende não só do Estado, mas também que participem mais ativamente da vida
em sociedade e contribuam para a consecução desses direitos.
Há que se estabelecer uma responsabilidade comunitária dos cidadãos, a qual propõe que a
liberdade da pessoa, “no exercício de seus direitos fundamentais, não corresponde a uma
39
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‘emancipação anárquica’, mas sim à autonomia moral e autorresponsabilidade na sua atuação
social.”40
A partir de tal compreensão, o ser humano deve ser reconhecido como um ser solidário para com a
existência humana (e também não humana, com base na tutela ecológica) à sua volta. A ideia de
deveres fundamentais não encerra apenas deveres, mas, de certa forma, também caracteriza o
direito à igual repartição de encargos comunitários, que a existência e o funcionamento da
comunidade estatal demandam. Em outras palavras, pode-se dizer que a vida em sociedade
pressupõe o respeito mútuo entre os indivíduos, de modo a vincular (e harmonizar) o exercício dos
direitos e dos deveres, sob pena de inviabilizar qualquer concepção de uma efetiva comunidade
41
política.

Trata-se de uma cidadania responsável e solidária em que a pessoa não tem apenas a
capacidade de participar do controle do poder público, mas passa a encampar responsabilidades e
deveres, de modo que a construção de uma sociedade solidária não seja apenas um dos objetivos
do Estado, mas também de cada indivíduo.42
Há,

outrossim,

que

se

entender

os

deveres

fundamentais

(assim

como

o

neoconstitucionalismo) tendo como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana de
forma individualizada (perspectiva subjetiva) e também institucionalizada como comunitária
(perspectiva objetiva). Como base no conjunto dos deveres fundamentais, forma-se um Estado
compreendido como “uma organização e um valor função da pessoa humana, um Estado, no fim
das contas, instrumento de realização da eminente dignidade humana.”43
Os deveres fundamentais, nessa ótica, estão atrelados à dimensão comunitária ou social da
dignidade humana, fortalecendo a atuação solidária do indivíduo situado em dada comunidade
estatal, o que demanda por uma releitura do conteúdo normativo do direito à liberdade, amarrando44
o à ideia de responsabilidade comunitária e vinculação social do indivíduo.

Um dos objetivos traçados pelo constitucionalismo contemporâneo é a existência de
objetivos materiais a serem alcançados por todos, como dever fundamental. “Essa
obrigatoriedade de comunhão de esforços para busca de uma situação, tida constitucionalmente
como melhor que a atual e a ela preferível, atinge a todos os cidadãos, que adquirem novos
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deveres de cidadania”.45
Dentre essas pessoas que têm deveres fundamentais estão os que exercem atividade na
iniciativa privada e os que trabalham junto do Poder Público. Todos possuem o mesmo dever de
construir um Estado democrático de direito, abrangendo condições materiais de vida digna e feliz,
de acordo com vontades individuais e comunitárias.46
A Constituição brasileira anuncia uma série de deveres. Dentre eles podemos destacar o
dever de buscar um desenvolvimento econômico sustentável, em que se propugna a coexistência
da garantia da livre iniciativa econômica com a proteção ao meio ambiente.47
Neste mesmo contexto tem-se o dever fundamental de defesa e proteção do meio
ambiente, com missão de assegurar não só às presentes gerações, mas também às futuras, um
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tal dever está expressamente previsto na
Constituição da República de 1988, no art. 225, ao anunciar que as pessoas têm direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, “impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”48
Outro importante dever fundamental é o de pagar tributos. Embora não haja expressa
menção desse dever na Constituição da República, ninguém duvida da natural (implícita)
obrigação de que as pessoas devam arcar com o pagamentos dos tributos. A sua importância está
tanto no fato de a arrecadação dos valores pagos pelos integrantes da sociedade permitir financiar
a concretização de direitos, quanto pela possibilidade de direcionar condutas, que se coadunem
com os propósitos do novo constitucionalismo (desenvolvimento sustentável, vida digna, etc).
Outros diversos deveres podem ser colhidos, expressa ou implicitamente, da Constituição
da República, não sendo o foco deste breve estudo o apontamento de todos eles.
Certo é, conforme Folloni, que a Constituição passa a “juridicizar padrões materiais de vida
digna, cujo trabalho para realização é obrigação indiscriminada e dever cívico de todo cidadão,
tanto daquele que ocupa cargos públicos, quanto do que escolhe se manter na iniciativa
45
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Disponível

em:

privada”.49
Não se pode mais se contentar com o entendimento de uma Constituição que apenas
proteja o que já se tem (liberdade, propriedade, vida, etc.) da voracidade do Estado. É necessário
que todos sejam partícipes, por força constitucionais, para trabalhar na busca das condições
materiais mínimas de vida digna e feliz.
Assim, sob a ótica do neoconstitucionalismo, não há mais espaço para conceitos
retrógrados, privilegiando apenas interesses individuais.
A situação que se nos apresenta, portanto, revela que a teoria dos deveres fundamentais
pode e deve ser visualizada como um dos mecanismos para a consecução de uma vida digna a
todos, através do desenvolvimento econômico sustentável, em plena harmonia com os ideais do
constitucionalismo contemporâneo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O constitucionalismo moderno, estabelecido em meados do século XVIII, teve a missão de
limitar o poder do Estado, conferindo direitos e garantias individuais, por meio da edição de
constituições escritas. Esse movimento, entretanto, não conseguiu responder a contento as
necessidades da sociedade, sobretudo porque as prestações negativas do Poder Público não eram
mais suficientes para se atingir o bem comum.
Assim, a partir do término da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se na Europa, especialmente
na Alemanha e na Itália, o neoconstitucionalismo, aproximando ideais de constitucionalismo e
democracia, obtendo uma nova forma de organização política, conhecida como Estado
democrático de direito. No Brasil, o neoconstitucionalismo surgiu com a Constituição da República
de 1988.
O neoconstitucionalismo tem como base filosófica o pós-positivismo, marcante teoria que
afasta a ideia de legalidade estrita, propondo uma leitura moral do direito. Sob o pós-positivismo
os princípios passam a deter maior normatividade e se desenvolve uma teoria de direitos
fundamentais calcada no postulado da dignidade da pessoa humana.
A nova dogmática constitucional também tem um novo marco teórico, cujos pilares são o
49
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reconhecimento da força normativa à constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o
desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação da constituição.
Diante dos nobres propósitos do neoconstitucionalismo, ganha destaque a teoria que
defende a existência de deveres fundamentais em nosso ordenamento jurídico. Tais deveres
representam uma categoria jurídico-constitucional, correlata aos direitos fundamentais, que
impõe ao homem e ao cidadão deveres essenciais para a realização do bem comum, em benefício
individual e da comunidade.
Assim, à luz do neoconstitucionalismo e da teoria dos deveres fundamentais, conclui-se que
a vida em sociedade demanda não só o respeito mútuo entre os indivíduos, mas, também, a
comunhão de esforços para a busca de uma vida digna e feliz, tanto daqueles que detêm funções
públicas quanto daqueles que escolhem trabalhar na esfera privada.
Não se pode mais conceber, sob um constitucionalismo contemporâneo, que a Norma
Fundamental apenas proteja o que se tem (liberdade, propriedade, vida, etc.) do Estado.
A experiência tem revelado que atribuir e esperar apenas do Poder Público ações que,
como em passe de mágica, surtirão efeito multiplicador de paz, prosperidade, felicidade,
organização social e desenvolvimento econômico é tarefa inglória. Uma concepção madura e
hodierna exige que toda a sociedade contribua para o almejado bem comum. Faz-se, pois,
necessário que todos participem, em atendimento aos deveres fundamentais, para busca de
condições materiais mínimas de vida digna e feliz.
Apenas incumbir ao Estado - a concretização dos direitos fundamentais, sobretudo os
positivos, além de sobrecarregá-lo, certamente trará resultado frustrante e estagnação (não só
econômica, mas também social e moral). Os tempos atuais esperam e exigem que os indivíduos,
pessoal e coletivamente considerados, em exercício de uma cidadania solidária, passem a
encampar responsabilidades e deveres, na busca de uma vida digna e feliz.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
ALVES, Marina Vitório. Neoconstitucionalismo e novo constitucionalismo latino-americano:
características e distinções. Revista SJRJ, Rio de Janeiro, v. 19, n. 34, p. 133-145, ago 2012, p. 134.
Disponível

em:

http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/363/289.

Acessado em 09.01.2015.
234
Produção Científica CEJURPS – 2015

AUAD, Denise. A perspectiva dinâmica do constitucionalismo. Revista constitucional e
internacional, v. 77, Ano 19, p. 41-61, out.-dez/2011.
BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito: o triunfo tardio
do direito constitucional no Brasil. Disponível em: < http://www.luisrobertobarroso.com.br/wpcontent/themes/LRB/pdf/neoconstitucionalismo_e_constitucionalizacao_do_direito_pt.pdf>
Acessado em 10.01.2015.
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: Para uma teoria geral da política. 11a. ed. Trad.
Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
BRASIL. Constituição da República Federativa do

Brasil

de 1988. Disponível em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10
maio 2014.
CAMARGO, César Floriano; CARVALHO, Thomaz Jefferson. Crise do direito liberal positivista e
jusnaturalismo: uma leitura jurídica de Alessandro Severino Valler Zenni. Revista Âmbito Jurídico.
N.

111,

Ano

XVI,

Abril

de

2013.

Disponível

em:<

http://ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13074&revista_caderno=15>.
Acesso em 14.01.2015.
FARO, Julio Pinheiro. Solidariedade e justiça fiscal: uma perspectiva diferente sobre a
concretização de direitos a partir do dever de pagar impostos. Revista de direito constitucional e
internacional. São Paulo, v. 81, p. 229-271, out/dez 2012.
FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente – Dimensão ecológica da
dignidade humana no marco jurídico-constitucional do estado socioambiental de direito. Porto
Alegre: Livraria do advogado editora, 2008.
FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho. BORGES, Alexandre Walmott. Neoconstitucionalismo: os
delineamentos da matriz do pós-positivismo jurídico para a formação do pensamento
constitucional moderno. Revista Novos Estudos Jurídicos, v. 15, n. 2, p. 288-305, maio-ago de
2010,

p.

289.

Disponível

em:

<

http://www6.univali.br/seer/index.php/nej/article/view/2599/1801>. Acesso em: 10.01.2015.
FOLLONI, André. Direitos fundamentais, dignidade e sustentabilidade no constitucionalismo
contemporâneo: e o direito tributário com isso? In: ÁVILA, Humberto (org.). Fundamentos do
direito tributário. Madrid: Marcial Pons, 2012.
235
Produção Científica CEJURPS – 2015

MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2009.
NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar tributos: contributo para a compreensão
constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2012.
SARLET, Ingo Wolfgang; FERNSTERSEIFER, Tiago. Deveres fundamentais ambientais. Revista de
direito ambiental. São Paulo, v. 67, p. 11-70, jul/set 2012.
SILVA, Tassyla Queiroga Sousa. A influência da doutrina de Ronald Dworkin na afirmação da
jurisdição constitucional. Revista Instituto do Direito Brasileiro. Lisboa, Ano 2, 2013, n. 11.
Disponível em: < http://www.idb-fdul.com/uploaded/files/2013_11_13037_13067.pdf>. Acesso
em: 14.01.2015.
STRECK, Lenio Luiz. DE MORAIS, Jose Luis Bolzan. Ciência política e teoria do Estado. 8ª. Ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

236
Produção Científica CEJURPS – 2015

EDUCAÇÃO: UM EXERCÍCIO DA PRÁTICA DEMOCRÁTICA

Ester Dorcas Ferreira dos Anjos1

RESUMO
A presente pesquisa tem como objeto de análise a educação como exercício da prática
democrática. O propósito fundamental desta investigação édemonstrar a importância da educação
para a democracia. Sendo assim, a pesquisa se inicia com uma abordagem sobre o cidadão, titular de
direitos e deveres, bem como cidadania, sob a ótica doutrinária, que aponta o cidadão como o
único, em uma democracia, em condições de exercitá-la. Procura trazer à compreensão essa
forma de governo,onde o primado é a liberdade. Uma sociedade democrática nessa forma livre de
pensar e expressar-se, necessita de um sistema de valores, que garanta o interesse pessoal nas
relações e direções sociais. A educação, portanto, é abordada como o instrumento capaz de
tornaruma sociedade democrática.

PALAVRAS-CHAVE: Cidadão. Cidadania. Democracia. Educação.
INTRODUÇÃO
Em todos os tempos da história, diante de tantas transformações políticas, acompanhar a
política do país se tornou prática necessária, como forma de garantir os direitos individuais e
políticos.
A democracia por ser uma organização, ou melhor, uma forma de governo eficaz, onde o
poder está nas mãos daqueles que o cidadão escolheu por meio do sufrágio universal, supõe-se
que ele esteja preparadoe esclarecido para essa decisão.
No entanto, a realidade é diversa, pois cada vez mais as escolhas feitas no país, parecem
equivocadas. Os eleitos nem sempre correspondem com as expectativas dos eleitores e a
insatisfação com as decisões tomadas em nome da nação, toma conta de todos.
1
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Mas, se o cidadão decidiu de forma errônea, o que lhes faltou? Os argumentos não foram
suficientes ou a forma persuasiva dos candidatos não foi totalmente honesta?
Na verdade o eleitor, cidadão, escolhe seus governantes de forma equivocada, primeiro
porque os argumentos lançados nas campanhas eleitorais, não condizem com a realidade, são
omissas e faltam com a verdade, em segundo lugar a forma de conquista do cidadão nunca é
honesta, e terceiro, tendo como principal motivo a falta de conhecimento para entender todo o
processo político do país, porque na maioria das vezes não sabe de onde veio e nem para onde
vai, por isso não é capaz de discernir entre o certo e errado ou ainda entre o bom e o ruim.
O trabalho de pesquisa se justifica nessa perspectiva, onde pretende demonstrar a
importância da educação, como valor, em sentido filosófico e social, para que a democracia se
efetive. Tem, portanto, como objeto a educação como exercício da prática democrática,
discorrendo inicialmente sobre o cidadão, principal ator nesse contexto de cidadania.
Sequencialmente a pesquisa se aprofunda para abordar a democracia como forma de
governo, com apontamentos doutrinários, todavia, sem a intenção de esgotar o assunto, tendo
em visto sua amplitude.
Finalmente, enfoca a educação em vários aspectos, como mecanismo de transformação
social, como meio de libertação interior, de ensinar ou aprender, como fator social, na preparação
necessária para o exercício de atividades funcionais ou ainda como formadora de gerações.
Imperioso esclarecer que no decorrer do texto menciona-se o homem, ora como cidadão,
ora como indivíduo, o primeiro com conotação de nacional em pleno gozo de seus direitos
políticos, e o segundo como pessoa,ser humano, aquele que não se conhece.
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi utilizado como método de abordagem o
indutivo e de procedimento histórico e bibliográfico.

CIDADÃO E CIDADANIA
Para adentrar no tema, necessária a definição de cidadão.Mas,“Como definiremos
cidadão?” Esse questionamento vem de Aristóteles2 na Política, que o define como “mais que um
habitante”, ou seja, “trata-se de alguém que possui poder político; alguém que se senta nos júris e
nas assembleias. [...] independentemente do modo como esse poder tenha sido adquirido”. Para
2

CLARET, Martin (coord.) Política: Aristóteles. São Paulo: Martin Claret, 2007. p. 39.
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ele conforme a forma de governo em que o cidadão está inserido seja, a Monarquia, Oligarquia ou
Democracia, a participação é mais ou menos efetiva. Contudo, não são todos considerados
cidadãos, vejamos:
O cidadão não é cidadão porque vive em um certo lugar, pois os estrangeiros e os escravos também
são estabelecidos em um lugar; tampouco são cidadãos aqueles que partilham de um mesmo
sistema legal, de levar ou ser conduzido diante do tribunal [...] Aquele que tem o poder de tomar
parte da administração deliberativa ou judicial de alguma Cidade, dizemos que é cidadão daquela
Cidade, e falando em geral, uma Cidade é um corpo de cidadãos suficiente para atender às
3
necessidades da vida.

Historicamente, cidadão, conforme Prado4 trata-se de um homem politizado, inserido na
cidade, com privilégios:
Para o grego antigo, ser cidadão era, antes de tudo, não pertencer ao mundo distante dos bárbaros.
Era possuir o privilégio de homem livre, nascido na pólis, condição que lhe permite descortinar, com
olhar altaneiro, a massa dos súditos ou do rei dos persas. Disse nascido na pólis, mas nem todos os
seus habitantes eram galardoados com a distinção da cidadania: não o eram os escravos.

Em umaconcepção, atualizada,o cidadão é aquele que está na condição de habitante em
um estado democrático de direito, em oposição ao súdito, mas, em uma definição jurídica,
“cidadão é o indivíduo que está no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado” 5 ,
chegandoassim, ao conceito de cidadania, já que essa necessariamente é derivada daquela.
Derivada no sentido de que “o termo cidadão é entendido como habitante da cidade.
Assim [...] cidadania é o exercício indistinto daquele que habita a cidade, ou seja, o cidadão”6, isso
porque “o termo assumiu um sentido político, social e jurídico à medida que oshabitantes da
cidade assumiram a luta pela consagração de certos direitos e garantias ao longo da história”7.
Assim, a origem da palavra cidadania vem da polis que significa cidade, entendida por
Chauí8:

[...] como comunidade organizada, formada pelos cidadãos (politikos), isto é, pelos homens nascidos
no solo da cidade, livres e iguais, portadores de dois direitos inquestionáveis, a isonomia (igualdade
3

CLARET, Martin (coord.) Política: Aristóteles. p. 113.

4
5

PRADO, Lourenço de Almeida. Educação para a democracia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p. 31.
HERKENHOFF, João Baptista. ABC da cidadania. Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/abc /herkenhoff/capitulo1.htm>.
Acesso em 13 jul. 2013.

6

EUFRÁSIO, Marcelo Alves Pereira. Filosofia do direito: a cidadania em Rousseau e Marx.
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25419-25421-1-PB.pdf> Acesso em 13 jul. 2013.

Disponível em:
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EUFRÁSIO, Marcelo Alves Pereira. Filosofia do direito: a cidadania em Rousseau e Marx.
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/25419-25421-1-PB.pdf> Acesso em 13 jul. 2013.
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CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. p. 349.
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perante a lei) e a isegoria (o direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a Cidade
deve ou não realizar)

Desenvolvida em um momento histórico de extrema importância, conforme menciona
Buffa9, essa conotação de igualdade, para cidadão e cidadania, traz à lembrança, naturalmente, as
famosas declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. “Tais declarações, surgem no
processo da Revolução Francesa do século XVIII, quando a burguesia, ao desalojar a aristocracia,
conquista o poder político, substituem o monsieur do Antigo Regime pelo citoyen10 da República”.
Assim, a consciência de ser cidadão, disserta Touraine11, surgiu nesse período e estava
ligada à vontade de abandonar o Antigo Regime e a servidão. É então, com a Declaração dos
Direitos do Homem de 1789, nesse momento, que aparece o cidadão, titular de direitos e deveres.
Nesse contexto, o termo cidadania refere-se diretamente ao Estado e a consciência de ser
cidadão, isto é, aquele que conhece e está no exercício e gozo de seus direitos civis, políticos e
sociais.
Direitos esses elencados e explicados por Carvalho 12 como um desdobramento da
cidadania, do cidadão pleno, aquele que é titular dos três, sendo que os direitos civis “são os
fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei”, portanto garantidores
das “relações civilizadas entre as pessoas” e também da “própria existência da sociedade civil
surgida com o desenvolvimento do capitalismo”.
Já os direitos políticos, se referem à participação do cidadão do governo da sociedade e
seu exercício é limitado a parcela da população e consiste na capacidade de fazer demonstrações
políticas, de organizar partidos, de votar, de ser votado. Finalmente, quanto aos direitos sociais,
esses são garantidos pela participação na riqueza coletiva, incluindo o direito à educação, além de
outros como ao trabalho e à saúde.13
A plenitude do exercício da cidadania está aliada a esses direitos, de forma hierárquica,
pois o cidadão só exercerá seus direitos políticos à medida que conquista os direitos civis e sociais.
Nesse passo, para que o cidadão exercite a cidadania política será preciso que todos os
9

BUFFA, Ester; ARROYO, Miguel G.; NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? 7. ed. São Paulo: Cortez, 1999.
p. 11.

10

Homem comum, pessoa do povo, cidadão.

11

TOURAINE, Alain. O que é a democracia? Petrópolis: Vozes, 1996. p. 94.

12

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001. p. 09.

13

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. p. 10.
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outros sejam contemplados, principalmente a educação, que se torna pré-requisito para as
demais.
O cidadão com educação tornará então aquele definido anteriormente por Aristóteles, ou
seja, aquele que atingiu um grau de conhecimento, proporcionado somente às classes mais
elevadas, capaz de participar da vida política.
“Quem é o cidadão?” A pergunta leva à reflexão, porquanto,para que tenha sentido no
contexto apresentado, somente poderá ser cidadão aquele vive em uma sociedade democrática
exercendo efetivamente a cidadania, não só nas funções públicas, mas participando ativamente da
vida política, como um todo.
Entretanto, o cidadão necessitará da educação para atingir essa plenitude, pois só ela o
tornaráconhecedor de seus direitos, o levando à uma consciência de filiação a um Estado,
consequentemente à responsabilidade como cidadão, pelas diretrizes dessa nação, definindo
assim a qualidade da cidadania numa democracia.

DEMOCRACIA
A Democracia é uma forma de governo, classificada por Platão 14 em A República,
confirmadacomo “forma de governo que, [...] se encontram homens de espécies mais variadas”,
onde “cada um poderá dar à sua própria vida a organização que quiser, aquela que lhe aprouver”.
Bobbio15 em sua obra as “Teorias das Formas de Governo” traz as reflexões de Platão
tendo ademocracia como “‘politeia’ (como Aristóteles chamará o governo do povo na sua forma
pura)”, onde o bem que se propõe é a liberdade. “Num Estado governado democraticamente, é a
liberdade que verás proclamada como seu maior bem; por isso em tal Estado só pode viver quem
for liberal por temperamento”.
Bobbio16 em “Liberalismo e democracia” discorre que essa forma deve se entender dentre
“uma das várias formas de governo, em particular aquelas em que o poder não está nas mãos de
um só ou de poucos, mas de todos, ou melhor, da maior parte, como tal se contrapondo às formas
autocráticas, como a monarquia e a oligarquia”.

14

CLARET, Martin (coord.) A República: Platão. p. 254.

15

BOBBIO, Norberto. Teorias das formas de governo. 10. ed. Brasília: UnB, 1998. p. 82.

16

BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. 6. ed. São Paulo: Brasiliense, 2005. p. 7.

241
Produção Científica CEJURPS – 2015

A democraciaconceituada no mesmo sentido,para Kelsen

17

tem como princípio

fundamental a ideia de liberdade e sua conceituação nesse plano é “uma forma de Estado e de
sociedade em que a vontade geral, ou, sem tantas metáforas, a ordem social, é realizada por
quem está submetido a essa ordem, isto é, pelo povo”.
A democracia, portanto, é uma forma de governo em que a liberdade é fundamental, para
que o cidadão possa tomar decisões políticas, mas para que essa vontade geral se efetive pelo
exercício da cidadania é indispensável que o cidadão seja colocado diante de alternativas e
condições para escolher e decidir o que entender melhor para a ordem social, se valendo dos
direitos civis, sociais e políticos que lhe são inerentes, numa democracia.
Essas decisões políticas que estão sob a responsabilidade do cidadão, podem se efetivar de
forma direta ou indireta, ou seja, dividindo a ordem jurídica e política no país, a exemplo do Brasil,
em dois modelos, qual sejam,democracia participativae democracia representativa, denominações
do conceito moderno de democracia.
A democracia participativa, ou seja, direta, é aquela em que o cidadão decide diretamente
as questões políticas fundamentais da sociedade, todavia, não se pode limitar a essa ideia,
conforme Bobbio18 assegura:
[...] é evidente que, se por democracia direta se entende literalmente aparticipação de todos os
cidadãos em todas as decisões a elespertinentes, a proposta é insensata. Que todos decidam sobre
tudo emsociedades sempre mais complexas como são as modernas sociedadesindustriais é algo
materialmente impossível. E também não é desejávelhumanamente, isto é, do ponto de vista do
desenvolvimento ético eintelectual da humanidade.

Para Kelsen19 esse modelo de democracia não é mais possível, “dada as dimensões do
Estado moderno e a multiplicidade dos seus deveres”, pois “a ordem social é realmente criada
pela decisão da maioria dos titulares dos direitos políticos, que exercem seu direito na assembléia
do povo”, e assim justifica que “a democracia do Estado moderno é a democracia indireta,
parlamentar, em que a vontade geral diretiva só é formada por uma maioria de eleitos pela
maioria dos titulares dos direitos políticos”.
A democracia direta não é suficiente, quando se considera que seus institutos são a
assembleia dos cidadãos deliberantes sem intermediários e o referendum, pois em um Estado
17

KELSEN, Hans. A democracia. 2. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 35.

18

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1986. p. 71.

19

KELSEN, Hans. A democracia.p. 43.
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moderno não pode funcionar apenas com um o com outro. E, não pode porque, a deliberação em
assembleias somente seria possível, diante de uma pequena população, onde todos pudessem se
reunir e resolver as questões políticas daquela sociedade ou comunidade e quanto ao referendum,
mesmo sendo um instituto eficaz, suaaplicabilidade, que se restringe a expedientes
extraordinários, inviabilizaria esse processo, pois o cidadão não pode ser chamado a todo o
momento para opinar.20
Quanto à democracia representativa, exemplificando, deve recorrer o Estado que luta
contra o abuso do poder, afirma Bobbio21, “contra o poder que parte do alto em nome do poder
que vem de baixo, e contra o poder concentrado em nome do poder distribuído”.
[...] deve também poder contar com o controle recíproco entre os grupos que representam
interesses diversos, os quais se exprimem por sua vez através de diversos movimentos políticos que
22
lutam entre si pela conquista temporária e pacífica do poder.

Afirma ainda, que o defeito da democracia representativa se comparada com a democracia
direta consiste na tendência à formação destas pequenas oligarquias que são os comitês
dirigentes dos partidos; tal defeito apenas pode ser corrigido pela existência de uma pluralidade
de oligarquias em concorrência entre si.
Tanto melhor, porém, se aquelas pequenas oligarquias, através de uma democratização da
sociedade civil, através da conquista dos centros de poder da sociedade civil por parte dos indivíduos
sempre mais e sempre melhor participantes, tornam-se sempre menos oligárquicas, fazendo com
que o poder não seja apenas distribuído, mas também controlado.

A democracia representativa ou indireta, então, ocorre quando a sociedade é representada
por pessoas eleitas, consolidada através do sufrágio Universal, que no conceito de Chaui23
A democracia é, assim, reduzida a um regime político eficaz,baseado na ideia de cidadania
organizada em partidos políticos,e se manifesta no processo eleitoral de escolha dos representantes,
narotatividade dos governantes e nas soluçõestécnicas para os problemas econômicos e sociais.
(grifo do autor)

Com as reflexões acerca da democracia participativa e representativa, onde nessa última, o
processo eleitoral de escolha de representantes, implica em discernimento e conhecimento,

20

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1986. p. 71.

21

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. p. 72.
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2008.ISSN
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importante trazer à baila as considerações sobre a democracia critica de Zagrebelsky24, implícita
nessa democracia, “onde é função em si mesma”, e entende o indivíduo não como objeto, mas
como sujeito no processo democrático, que necessita da existência de instituições, para que se
tornem aptos a exercer uma ação política, instituições essas clássicas do povo capacitado para a
ação, que são os partidos políticos.
Ela está respaldada no espírito da possibilidade, compreendida em um regime onde nada é
definitivo e assume que sempre se pode fazer melhor, o povo e suas decisões sempre podem ser
colocados em discussão, não a fim de condená-lo (ou glorificá-lo), mas a fim de promover a
mudança para melhor.25
Nela a autoridade do povo, depende da admissão de que o povo e todos os homens são
necessariamente limitados e falíveis, fundamentada no ponto em que as virtudes e os defeitos de
um indivíduo são os de todos, portanto, a todos é atribuída a autoridade, no seu conjunto.26
A democracia crítica, levantada pelo autor é reflexiva, pois deve considerar que: a) em toda
situação falte algo, um lado que permaneceu na sombra e pede para ser levado à luz e ao qual é
possível ligar-se para ir além; b) que toda superação é apenas temporária, porque está sempre
destinada a ser colocada em discussão; c) na possibilidade está compreendida também a
eventualidade da derrota, do recuo.“Por isso, é um regime inquieto, circunspecto, desconfiado de
si mesmo, sempre pronto a reconhecer os próprios erros e colocar-se em jogo, a recomeçar desde
o início”.27
Percebe-se que a concepção de democracia é definida e fundamentada na liberdade, mas
entendida na liberdade de pensamento, liberdade de associação e liberdade opinião, que leva o
indivíduo à reflexão de uma identidade coletiva.
Essas liberdades para Bobbio28devem ser consideradas como,
[...] condições preliminares para o bom funcionamento de um sistema democrático, pois colocam os
atores deste sistema (fundado sobre a demanda vinda de baixo e sobre a livre escolha das decisões
ou dos delegados que devem decidir) em condições de exprimir as próprias demandas e de tomar as
decisões após criteriosa avaliação e na sequência de uma livre discussão.

24

ZAGREBELSKY, Gustavo. A crucificação e a democracia. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 131.

25

ZAGREBELSKY, Gustavo. A crucificação e a democracia.p. 131-132.

26

ZAGREBELSKY, Gustavo. A crucificação e a democracia.p. 131-132.

27

ZAGREBELSKY, Gustavo. A crucificação e a democracia.p. 131-132.

28

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. p. 72.
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Deixa claro o autor que somente por meio da avaliação e discussão o processo
democrático se consolida, pois o indivíduo que está limitado ao trabalho do dia a dia, não
consegue compreender “a conexão existente entre eventos distantes e o seu interesse pessoal e
estabelecer relações com cidadãos diversos daqueles com os quais mantém relações cotidianas,
tornando-se assim membro consciente de uma comunidade”29.
A democracia, desse modo, não se reduz a um simples regime político, ela necessita de
conhecimento,comunicação, interação entre o indivíduo, que é o elemento de ligaçãoentre o
universo de interesses pessoais ao das relações sociais.
Touraine30sustenta que o indivíduo “integra identidade e técnicas, construindo-se como
ator capaz de modificar seu meio ambiente e transformar suas experiências de vida em provas de
sua liberdade”, no entanto,essa transformação se operaráem um regime democrático, onde há
um processo social, que a educação faz parte, pois a liberdade se conquista por meio do
conhecimento.
A educação, na democracia é condição sinequa non, pois o interesse nas relações e nas
diretrizes, que proporcionem as mudanças sociais, depende da preparação do indivíduo,
tornando-o capaz de “resistir à dissociação entre o mundo da ação e o mundo do ser, entre o
futuro e o passado”.

EDUCAÇÃO PARA A DEMOCRACIA
A partir das ideias iniciais expostas, aeducação a que se pretende referirtrata-se da
educação como um “sistema de valores sem o qual o homem não pode chegar ao
desenvolvimento”31, ou seja, deve ser aquela tomada como instrumento de libertação interior,
onde o conhecimento da verdade trará ao indivíduo o discernimentopara melhor avaliar e
escolher.
No sentido etimológico da palavra educação, derivada do latim educativo, de educare,
ligado a educere, verbo composto do prefixo "ex" (fora) + "ducere", significa tirar de dentro, ou
seja, o conhecimento recebido é processado, gerandocrescimento intelectual, capaz de
transformar e amadurecer o indivíduo.
29
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245
Produção Científica CEJURPS – 2015

Para Dewey32, é óbvia a necessidade de ensinar e aprender para a continuação da
existência social, pois os indivíduos se “mantém em contínua auto renovação e esta renovação se
efetua por meio do crescimento educativo dos componentes imaturos dos grupos”, sendo a
educação um processo de dirigir, de conduzir ou de elevar resultando em “uma atividade
formadora ou modeladora – isto é, modela os seres na forma desejada de atividade social”.
Nessa perspectiva a educação é transmitida por um método que “consiste em provocar,
pela ação do meio, que as impõe, determinadas reações ou respostas”, posto que, não se pode
conceber que o desenvolvimento se transmita diretamente por convicções, emoções e
conhecimentos.33
Contudo, o caminho de libertação para o indivíduo, onde reside o objetivo da educação, é
a clarificação da inteligência, que para Prado34, se trata de uma “iluminação interior, um apuro da
acuidade no discernir, que se vai adquirindo com buscas singulares, tudo que contribui para criar o
que podemos chamar de mente formada, mente sensata”.
Na visão de Émile Durkheim35 (1858-1917), teórico fundador da sociologia da educação, a
educação é um fato social e assegura que:
A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma
série de normas e princípios - sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento - que baliza a
conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto
dela.

Para a teoria durkheimiana, a educação é o instrumento em que o indivíduo pode se valer,
para aperfeiçoar-se, criando um alicerce, que embasará a evolução de uma sociedade.
Essa teoria, observada por Lucena36se inspira em uma concepção de homem, onde a
educação se torna uma poderosa ferramenta para a construção gradativa de uma moral coletiva,
fundamental para a continuidade da sociedade capitalista, afirmando que a “influência das coisas
sobre os homens é diversa daquela que provém dos próprios homens; e a ação dos membros de
uma geração sobre os outros, difere da que os adultos exercem sobre as crianças e os
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PRADO, Lourenço de Almeida. Educação: ajudar a pensar, sim: conscientizar, não. Rio de Janeiro: Agir, 1991. p. 32.
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adolescentes”, estando nessa máxima a denominação de educação dada por Durkheim.
A educação consiste em habituar osindivíduos a uma disciplina, a qual deve ter, e não pode deixar de
ter, um caráterautoritário. Formar os indivíduos, tendo em vista a integração na sociedade, é tornálosconscientes das normas que devem orientar a conduta de cada um e do valor imanente
etranscendente das coletividades que cada homem pertence ou deverá pertencer. A educaçãovisa
criar no homem um ser novo.

Weber37 por sua vez, nas palavras de Silva e Amorim38, não a“trabalha com fato social, mas
como categoria social (ação) com a origem no indivíduo e afirma que toda ação social do indivíduo
tem como princípio a liberdade”.
A educação no conceito de Weber, trazido por Silva e Amorim39“é o instrumento que
propicia ao homem a preparação necessária para o exercício de atividades funcionais adequadas
às exigências das mudanças ocasionadas pela racionalização que o homem irá se deparar
socialmente”. E, ainda,na medida em que a sociedade se racionaliza historicamente, não é mais, a
educação um meio de preparação para que o indivíduo compreenda seu papel no conjunto
harmônico do contexto social, tampouco vista como fim na conquista da liberdade.40
Na verdade, a educação para Weber, passa a ser uma forma de dominação, de um
indivíduo em relação ao outro, onde se busca, em uma estrutura social, cada um ocupar posições
privilegiadas, conforme ascende nas suas qualificações.
Nesse contexto, a educação é tratada como um processo contínuo de socialização do
indivíduo, que vai desde o nascimento, quando recebe os primeiros estímulos na família e depois
no ambiente escolar, que por sua vez tem papel fundamental na sua formação para o convívio em
sociedade.
Nessa ordem, a educação do indivíduo, conforme assinalado, passa primeiramente pela
família, onde seus membros mais velhos passam valores, comportamentos e experiências, bons ou
maus, aos mais jovens, preparando-os para a vida em sociedade.
Importante destacar, que com as reflexões acerca da família, não se pretende criar um
37
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modelo familiar ou discriminar outros, mas demonstrar tão somente, a incumbência que esse
instituto tem, na formação do indivíduo.
O papel educador da família para Reboul41 é decisivo e consiste em formar sentimentos,
[...] até nova ordem, insubstituível; [...] O amor familial é, muita vez cego, por vezes tempestuoso e
cruel; constitui, entretanto, a ocasião única no mundo para que o indivíduo, homem ou mulher,
adulto ou criança, se descubra como pessoa, isto é, como insubstituível; a família educa amando e,
sejam quais forem seus conflitos, seus erros e suas faltas, o essencial é que “o coração esteja lá”.

Além dos sentimentos, a família estabelece os primeiros contatos com o indivíduo, que por
meio da linguagem e da convivênciase inicia o aprendizado e a formação da personalidade.
Todavia, a educação familiar fundada pelos laços da afetividade, com a dedicação dos pais
aos filhos, envolvidos no firme propósito de formar cidadãos,torna-se uma função primeira, mas
insuficiente, porque a tarefa de instruir cabe às instituições de ensino, porque, “a família e a
escola são instituições complementares, cada uma com funções opostas; ante a hierarquia
doméstica, a escola assegura a igualdade entre crianças da mesma idade; não desenvolve os
sentimentos, mas o entendimento; o valor que a inspira não é o amor, mas a justiça”42
A primeira função da escola é proporcionar um ambiente simplificado; estabelecendo uma
progressão, utilizando-se dos elementos adquiridos em primeiro lugar como meio de conduzi-los
ao sentido e compreensão real das coisas mais complexas; em segundo lugar, o meio escolar tem
a tarefa de eliminar o mais possível os aspectos vantajosos do ambiente comum, que exercem
influência sobre os hábitos mentais; em terceiro, contrabalancear os vários elementos do
ambiente social e dar ao indivíduo oportunidade para fugir às limitações do grupo social em que
nasceu.43
O ambiente escolar é um meio de instrução, que leva ao conhecimento por intermédio das
experiências, portanto, indispensável ao indivíduo. Sobre a escola Reboul44 afirma que:
[...] a escola pela proteção que assegura, por seus programas a longo termo, seus métodos, sua
progressão, até sua coerção, é a instituição que pode, e só ela pode, por cada qual, ao menos de
maneira durável, em condições de instruir-se. O fato de que a gente não se instrui senão por si
mesma não suprime a necessidade da escola: é a base da escola.

E quem pode dar efetividade a esses elementos é o educador, que tem a responsabilidade,
41

REBOUL, Olivier. Filosofia da educação.p. 14.
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no âmbito escolar, de transmitir valores, respeito às regras, formas de comportamento e,
sobretudo, o conhecimento, àqueles que estão na condição de aprendizes, sejam eles crianças,
jovens ou mesmo adultos, levando-os a pensar, refletir e compreender o sistema que vive.
Canivez45 em seu estudo da teoria de Hannah Arendt entende que o educador deve sentirse “responsável pelo mundo”, ou seja, ele deve transmitir o saber, ensinando a história, o
passado, tudo aquilo que o indivíduo herdou de sua geração, e explica:
É dessa relação com o passado, e do fato de ser capaz de assumir a responsabilidade do mundo, que
ele recebe essa autoridade. Ao transmitir essa herança de saber e de tradições, ele não priva as
crianças de sua capacidade de inovação. Ao contrário, ele a preserva. Porque apresenta diante delas
o campo de sua ação futura, sem procurar pronunciar-se sobre o que ela será nem sobre o que deve
ser.

De modo contrário, o indivíduo ao considerar que não tem passado, não saberá que
caminhos seguir, “não há criação a não ser sobre o fundo da tradição, aceita ou recusada,
celebrada ou criticada, mas conhecida e assumida”46.
Dewey47 nesse sentido, afirma que a educação pode ser concebida retrospectivamente ou
prospectivamente, ou seja, pode-se considerar como processo de adaptação do futuro com o
passado, ou ainda como utilização do passado para a construção e desenvolvimento do futuro,
tornando “importantíssimo encarecer o valor das primeiras experiências dos imaturos,
precipuamente por causa da tendência de se considerarem como de pouca monta”.
A educação,em todos os aspectos expostos, que se restringem à filosofia da educação, seja
ela com o propósito de conquistar a liberdade interior, de ensinar ou aprender, como fator social,
na preparação necessária para o exercício de atividades funcionais ou ainda como formadora de
gerações, deve ser pensada em um sentido macro, despertando o indivíduo para ir além de si
mesmo, no aperfeiçoamento moral e intelectual, que lhe proporcione a capacidade de participar
da vida política, no verdadeiro desiderato da democracia.
Assim, para que a educação atinja seu objetivo, deverá ser um mecanismo de alcance ao
indivíduo, como cidadão, ao trazer o conhecimento e sua importância no sistema de governo
democrático, pois sem aquela, esse não se efetiva.
E isso porque, a exemplo do que Platão exprimesobre educação, abordado no estudo de
45
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Dewey 48 “a organização da sociedade depende, em última instância, do conhecimento da
finalidade da existência”, e justifica:
[...] se desconhecermos a finalidade, que é o bem, não teremos um critério para decidir
racionalmente sobre as possibilidades que devem ser acoroçoadas, ou como deve ser organizada a
sociedade; sem isso, não poderemos conceber qual a conveniente limitação e distribuição das
atividades – o que ele chamava de justiça – indispensável a caracterizar a organização tanto
individual como social.

A educação não se presta somente a formar individualmente o homem, para que exerça
suas atividades como trabalhador, de forma mecanizada, mas a desenvolver a inteligência e
personalidade para uma vida participativa na sociedade. Com ela oindivíduo deve ter a
oportunidade e a opção de buscaro melhor para o grupo em que pertence.
“O amor da democracia pela educação é um fato cediço”, afirma Dewey49 e não pode um
“governo que se funda no sufrágio popular ser eficiente se aqueles que o elegem e lhe obedecem
não forem convenientemente educados”, pois “uma democracia é mais que uma forma de
governo; é, primacialmente, uma forma de vida associada, de experiência conjunta e mutuamente
comunicada”.
Bobbio50 quando se refere à educação em “O futuro da democracia”, diz ser ela a sexta
promessa não cumprida, argumentando que:
[...] o único modo de fazer com que um súdito transforme-se em cidadão é ode lhe atribuir aqueles
direitos que os escritores de direito público doséculo passado tinham chamado de activae civitatis
[Em latim nooriginal: cidadania ativa, direitos do cidadão. (N. do T.)]; com isso,a educação para a
democracia surgiria no próprio exercício da práticademocrática. (grifo do autor)

A democracia necessita de cidadãos educados, ativos e organizados, pois depende do
interesse desses pela política, pela coisa pública. De outro modo, é possível que o desinteresse
coloque a democracia estabelecida, como forma de governo a uma nação, em perigo.
Bobbio51 chama a atenção com a expressão, por sinal atual, “olhemos ao nosso redor”:
Nas democracias mais consolidadas assistimos impotentes ao fenômeno da apatia política, que
frequentemente chega a envolver cerca da metade dos que têm direito ao voto. Do ponto de vista
52
da cultura política, estas são pessoas que não estão orientadas nem para os output nem para os
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53

input . Estão simplesmente desinteressadas daquilo que, como se diz na Itália com uma feliz
expressão, acontece no "palácio". Sei bem que também podem ser dadas interpretações benévolas
da apatia política. Mas inclusive as interpretações mais benévolas não conseguem tirar-me da mente
que os grandes escritores democráticos recusar-se-iam a reconhecer na renúncia ao uso do próprio
direito um benéfico fruto da educação para a cidadania.

Destarte, a educação para o exercício da prática democrática não pode ser qualquer uma,
mas aquela que leve o indivíduo a produzir uma democracia, por meio da participação nos debates
políticos, definindo as diretrizes de uma sociedade, e “não apenas pelo sufrágio universal, que
pode ser um logro, mas pelo controle contínuo dos poderes, cujo corolário é a garantia dos
direitos individuais, em particular da liberdade de expressão”54.
Canivez55 define esse indivíduo como o cidadão ativo onde seu ponto de vista abrange o
todo, como se tivesse de governar e ainda:

Tenta imaginar como, em dada situação, é possível conciliar as exigências da eficácia com as da
justiça, as necessidades técnicas com os imperativos morais, os interesses das diferenças partes da
comunidade com os valores que poderiam ser objeto de consenso.

A educação, portanto, tem a função de trazer ao indivíduo um amadurecimento político,
pois esse pensar coletivo atingiria a finalidade do processo educativo em uma sociedade
democrática,que para Dewey56acontece onde“há mútua cooperação entre os homens e existem
convenientes e adequadas oportunidades para a reconstrução dos hábitos e das instituições
sociais por meio de amplos estímulos decorrentes da equitativa distribuição de interesses e
benefícios”.
O exercício da prática democrática, somente seria possível com a educação do indivíduo,
pois ele só pode interagir e agir se houver antecipadamente o conhecimento de si mesmo, o saber
desuas origens, onde está inserido, que o levará certamente à liberdade de expressão e via de
consequência à participação política no contexto social.
Arroyo57em seu estudo comenta que a garantia da cidadania e da democracia está
substanciada na educação dos indivíduos para uma maturidade política, mas necessitando de um
governo que os conduza para esse fim. A vinculação dominante da história no pensamento político
53

Cultura participante, isto é,própria dos eleitores que se consideram potencialmente empenhados na articulação das demandas e
na formação das decisões. (Bobbio, Norberto. O futuro da democracia. p. 32).

54

REBOUL, Olivier. Filosofia da educação.p. 86.

55

CANIVEZ, Patrice. Educar o cidadão?p. 152.

56

DEWEY, John. Democracia e educação: introdução à filosofia da educação. p. 108.

57

BUFFA, Ester; ARROYO, Miguel G.; NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania: quem educa o cidadão? p. 35.

251
Produção Científica CEJURPS – 2015

e pedagógico privilegia a educação escolar e os processos educativos mais amplos como
constituintes das transformações da produção de vida material, e, sobretudo, como constituintes
da ordem política, das formas de participação na história e no convívio social. Na “interpretação
da nova ordem social, a educação é central na configuração moderna da cidadania, da igualdade e
da liberdade”.
Se a democracia significa a participação dos indivíduos nas decisões políticas, a educação é
o mecanismo que torna a sociedade democrática. Mas, uma educação democrática, que ensine a
cooperação, as responsabilidades, os direitos e deveres, emancipadora do pensamento, pois “só
ela pode ir contra a raiz da desigualdade, que é a diferença da instrução”58.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Chegando ao final da pesquisa, mas longe de conclui-la, diante da complexidade do tema,
pode-se perceber que o cidadão no exercício da cidadania, ou seja, assumindo a
responsabilidadenas direções sociais, estará colocando em prática a democracia.
No entanto, a prática democrática com responsabilidade, se inicia para o indivíduoem
microssistemas,primeiramenteno ambiente familiar, onde adquire experiências de convivência,
sequencialmente na vida social, por meio da escola e assim, gradativamente,levando-o a pensar,
refletir e compreender o sistema maior, ou seja, a sociedade onde vive, de modo que se coloque
como sujeito das relações.
A educação como elemento fundamental para organização da vida em sociedade se mostra
o único mecanismo, queleva o cidadão à evolução, por meio do crescimento intelectual e moral,
de forma tal, que sua modificação, modificará todo o contexto social.
A democracia, por sua vez, como sistema de governo, depende da integração do indivíduo
com a educação e tem como característica principal a liberdade,liberdade de expressão,
comunicação, posto que está aberta ao diálogo, à discussão.
O cidadão como o elemento principal nesse processo, definidor das diretrizes da
sociedade, pelo sufrágio universal, precisa de conhecimento para a participação nos debates
políticos e em condições de balizar para decidir com racionalidade.
Partindo do pressuposto que a democracia depende da comunicação e a sociedade
58
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democrática é dependente da educação como um processo social, pode-se apontar a educação
como a responsável pela democracia, pois sem aquela essa jamais será possível.
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ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL: A INEXISTÊNCIA DE ÓRGÃO REGULADOR
Everson Luis Matoso1

RESUMO
O estudo inicia com o histórico da área notarial e registral, visto que conhecer a origem é
primordial para ter o posicionamento de importante área, que atua como função pública, mesmo
que exercido de forma privada, para chegar à sujeição desta área ao direito administrativo
nacional. Com a base histórica, passará a demonstração dos vínculos da área notarial e registral
com o direito administrativo, o qual, visto de forma atualizada, reconhece a regulação como
instituto útil para aprimorar a eficiência e eficácia na prestação dos serviços delegados pelo Poder
Público ao particular. Desta forma, passa a tratar da regulação, desde sua origem até a atualidade;
dos Estados Unidos, berço das agências, até a realidade no Brasil, concluindo a investigação pela
falta de órgão regulador na área notarial e registral.

PALAVRAS-CHAVE: Notarial. Registral. Órgão Regulador. Setor Privado. Função Pública.
INTRODUÇÃO
O histórico da área notarial e registral é importante para conhecer a sua origem, para
termos o posicionamento de importante área, que atua como função pública, mesmo que
exercido de forma privada, para chegar a sujeição desta área ao direito administrativo nacional.
Com a base histórica, passará a demonstração dos vínculos da área notarial e registral com
o direito administrativo, o qual, visto de forma atualizada, reconhece a regulação como instituto
útil para aprimorar a eficiência e eficácia na prestação dos serviços delegados pelo Poder Público
ao particular.
Desta forma, passa a tratar da regulação, desde sua origem até a atualidade; dos Estados
Unidos, berço das agências, até a realidade no Brasil.
Assim, pretende-se utilizar o método dedutivo, com inicio em formulações gerais acerca da
1

Everson Luis Matoso é titular da Escrivania de Paz de Bela Vista do Toldo, Comarca de Canoinhas/SC e Mestrando em Ciências
Jurídicas pela UNIVALI/SC.
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área notarial e registral, fundamentado constitucionalmente e infraconstitucionalmente,
levantado a função pública, com a sujeição dos delegatários ao direito administrativo, o qual na
atualidade vê a regulação como meio eficiente e eficaz na prestação dos serviços delegados pelo
Poder Público ao particular; sendo que não há no país uma agência regulatória Notarial e Registral.

ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL NO BRASIL
A Constituição Federal em vigor foi concebida sob o manto do constitucionalismo
contemporâneo, assim, constitucionalizou vários ramos do direito, permeando seus efeitos nos
mais diversas áreas, uma vez que é a norma suprema do ordenamento jurídico pátrio, e o
ordenamento infraconstitucional deve guardar consonância com aquela.
Assim, ao tratar do serviço notarial e registral, optou pelo exercício em caráter privado, por
delegação do poder público, das atividades extrajudiciais notariais e de registro.
Dispõe o art. 236 da Constituição:
Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.
§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos
oficiais de registro e seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3º - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos,
não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou
de remoção, por mais de seis meses.

Pelo texto da legislação constitucional, os serviços notariais e de registro se utilizaram de
um instituto de direito administrativo pelo qual a administração atribui atividade própria a um
ente privado – no caso uma pessoa física – delegação dos serviços públicos, mas exercidos em
caráter privado.
Os delegatários são particulares que, ao desempenhar funções que caberiam ao Estado,
colaboram com a administração pública, sem se enquadrar na definição de funcionário público.
Devido a função pública, dada a natureza pública dos serviços, ficam sujeitos às regras impostas
aos funcionamentos públicos e são considerados funcionários públicos para alguns efeitos legais,
única e exclusivamente.
A norma constitucional foi regulamentada em 1994 com a edição da Lei 8.935
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(Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. –
Lei dos cartórios)2 e depois, em 2000, com a edição da Lei 10.169 (Regula o parágrafo 2° do art.
236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro)3.
A Lei 8.935 esclarece a natureza e os fins dos serviços notariais e de registro, trata dos
titulares dos serviços e de seus prepostos (escreventes e auxiliares), das atribuições, do ingresso
na atividade, da responsabilidade civil e criminal, das incompatibilidades e impedimentos, dos
direitos e deveres, das infrações disciplinares e das penalidades, da fiscalização pelo Poder
Judiciário, da extinção da delegação e da seguridade social.
Ao iniciar estudo da área notarial e registral, vemos que o Capítulo I do Título I da Lei 8.935
trata da "natureza e fins" dos serviços notariais e de registros (arts. 1º, 3º e 4º - o art. 2º foi
vetado); sendo que nas palavras de Walter Ceneviva,
"não trata apenas da natureza jurídica dos serviços notariais e de registro, mas também da natureza
de suas funções administrativas. A análise sistemática dos quatro artigos evidencia que o vocábulo
natureza é empregado em sentido amplo, como o conjunto das qualidades atribuídas a tais serviços
para que realizem suas finalidades. A natureza, assim definida, abarca os serviços, considerados em
si mesmos (organizados técnica e administrativamente, para prestação eficiente e adequada) e seus
responsáveis, enquanto delegados do Poder Público, habilitados à plenitude e providos de fé pública,
4
para cumprimento de suas tarefas” .

Neste trabalho, ao trazer as previsões constitucionais, é abordada a natureza jurídica dos
serviços notariais e de registro, os quais são serviços públicos. O seu exercício em caráter privado
por delegação do Poder Público não lhes retira o caráter público e, para que atinjam suas
finalidades, são delegados a profissionais do direito dotados de fé pública (art. 3º da Lei 8.935), o
que reafirma sua natureza.
Os atos emanados dos serviços em questão, assim como os dos demais serviços públicos
(atividades próprias prestadas diretamente pelo Estado), gozam de presunção relativa de
veracidade, atributo dos atos praticados pelo Poder Público.
São, portanto, serviços públicos exercidos em caráter privado por um profissional do direito
em razão de delegação, organizados técnica e administrativamente para garantir publicidade,
2

BRASIL. Lei n° 8935/1994 - Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro. (Lei
dos cartórios). Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm> acesso em 22/12/2013.

3

BRASIL. Lei n° 10.169/2000 - Regula o § 2 do art. 236 da Constituição Federal, mediante o estabelecimento de normas gerais para
a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Disponível
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10169.htm> acesso em 22/12/2013.

4

CENEVIVA. Walter. Lei dos Notários e dos Registradores Comentada. Ed. Saraiva, 1996. P. 21 e 22.

o
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autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos.

ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL E O DIREITO ADMINISTRATIVO
Como se infere da legislação constitucional, os serviços notariais e de registro são públicos,
mas exercidos em caráter privado através da delegação, instituto de direito administrativo pelo
qual a administração atribui atividade própria a um ente privado ou público – no caso uma pessoa
física. Os delegatários são particulares que, ao desempenhar funções que caberiam ao Estado,
colaboram com a administração pública, sem se enquadrar na definição de funcionário público.
Cabe agora discorrer acerca do vínculo desta área com o direito administrativo, visto que
na seqüência será abordada a regulação (eminentemente administrativa) e posteriormente os
vínculos notarial e registral com Regulação.
Ao tratar de Direito Administrativo, cabe ressaltar inicialmente que não se busca limitar ou
reduzir a autonomia e independência jurídica dos profissionais encarregados da gestão pública dos
interesses privados5, mas informar, como serviço público que é, sua essencialidade, organização,
regulamentação orgânica não abrangendo a atuação jurídica dos profissionais.
Cabe ao Direito Administrativo: a organização do serviço; a seleção dos profissionais;
outorga e cessação da delegação; regulamentação técnica; e a fiscalização da prestação dos
serviços para assegurar aos usuários sua continuidade, universalidade, uniformidade, modicidade
e adequação6.
Além disso, nos dias atuais, Notários e Registradores, tem progredido do atraso parasitário
rumo à qualificação técnica (não tecnocrática) da escolha de políticas públicas, com foco no bemestar físico e psíquico7; e principalmente assegurando eficiência nos seus atos, buscando novos
paradigmas.
Nas palavras de Juarez de Freitas, existem dois paradigmas: o antiquado – no direito
administrativo ainda dominante, entroniza o inercismo, a tirania do curto prazo e o emotivismo
decisionista; e o da sustentabilidade – que se pauta pela racionalidade dialógica, pluralista e
prospectiva, acrescida da fundamentação e de estabilidade, no processo decisório.8 E prossegue
5

ALIENDE RIBEIRIO, Luís Paulo. REGULAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA NOTARIAL E DE REGISTRO. Ed. Saraiva, 2009. P. 6.

6

ALIENDE RIBEIRIO, Luís Paulo. REGULAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA NOTARIAL E DE REGISTRO P. 7.

7

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. Ed. Fórum, 2ª Edição, 2012. P. 208.

8

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. P. 198.
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Juarez:
Acima de querelas toscas, impõe-se viabilizar a tutela incisiva do direito à administração eficiente e
eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transferência, motivação, imparcialidade e
respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas
9
e comissivas.

Embora o suporte dos Atos Notariais e Registrais sejam os elementos técnicos, o novo ciclo
das relações de administração muda tudo: não se admitindo gargalos, nem se abusa do
“administrado”, em torturantes processos administrativos e judiciais10; e como bem lembrado
pelo Ministro Eros Grau, a intervenção estatal deve ser um redutor de riscos a sociedade11.
Em suma, revela-se capital “incorporar mudanças institucionais do Direito Administrativo,
com a adoção de nova atitude hermenêutica, reorientada para a obtenção de benefícios, diretos e
indiretos, de natureza intemporal”12.
Algumas das principais mudanças na hermenêutica das relações de administração,
sugeridas por Juarez Freitas: a) controle primordial de eficiência e eficácia das decisões
administrativas; b) contemplar a repercussão psicossocial das decisões administrativas; c)
resolução competente, honesta e permanente de conflitos, na esfera administrativa, passa a ser
prioridade máxima; d) postura imparcial e intertemporal equitativa; e) atitude de coerência que se
deve intentar a harmonização entre as demandas geracionais e os textos normativos; f) ter atitude
proativa; g) atitude contínua de abertura, que faz o Direito Administrativo permeável à aparição
de novos princípios, notadamente à vista de sofisticadas e complexas exigências regulatórias; i)
atentar para a exata e fiel observância das finalidades intergeracionais do sistema constitucional; j)
legitimação continua da gestão pública, segundo a qual impõe-se admitir que toda relação de
administração é projeto a ser constantemente aperfeiçoado, o que não se confunde com
desfazimento regressivo.13
Tais mudanças de premissas hermenêuticas, consideradas em bloco, são poderosas
ferramentas à disposição da guinada paradigmática da gestão pública. Servem para viabilizar o
projeto conducente à sustentabilidade, no âmbito das relações administrativas, a fim de eliminar

9

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. P. 199.

10

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. P. 209.

11

GRAU, Eros Roberto. POR QUE TENHO MEDO DOS JUÍZES. (a interpretação/aplicação do direito e os princípios. Ed. Malheiros, 6ª
Edição, 2013. P. 15.

12

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. P. 211.

13

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. De p. 211 a 216.
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obstáculos cognitivos e volitivos que inibem as inadiáveis transformações jurídico políticas.14
Logo, é obrigatório, nas relações administrativas, aquele desenvolvimento apto a produzir o
bem-estar duradouro, individual e coletivamente. Fora disso, há desvio de finalidade.15
Eros Grau vai além, citando como mudança primordial do foco principialista para o da
legalidade, deixa claro que: “a legalidade é o último instrumento de defesa das classes
subalternas”16; entendendo como subalterno o cidadão que precisa/depende de serviços públicos
como Notarial e Registral.
Para Juarez Freitas as decisões administrativas, outrora tidas como inteiramente
discricionárias, têm de ser motivadas, sempre que afetarem os direitos das gerações atuais e
futuras. Uma vez motivadas, tendo em conta essa nova perspectiva, serão correspondentemente
vinculadas: é o fim potencial da discricionariedade insustentável17 que ocorria no passado não
muito distante e ainda muito observável principalmente no interior do país.
De igual forma, na área notarial e registral terá que se ter a visão de bem público que
recebem os delegatários, e como pública a função, deve-se levar em conta o bem que seus atos
fazem, não só para os particulares, mas também para o país18.
Desta forma Juarez Freitas destaca ser imperiosa
“a transição de relações administrativas truncadas pelas exigências labirínticas do burocratismo
sádico para a observância, em tempo útil, do direito fundamental à boa administração, com a devida
proporcionalidade, isto é, sem excessos alarmistas ou omissões prestacionais. Nessa ótica, o
poder/dever administrativo deixa de ser a expressão deformadora dos desejos do agente político e
se alça ao patamar de cumprimento dos deveres processuais e substanciais de promoção do bem19
estar de gerações, com fluidez e em tempo razoável” .
Assim, “em lugar de crer no Direito Administrativo do século XIX, baseado em supostas (e, na
realidade, seletiva) obediência às regras legais ou de ajoelhar perante os ícones da eficiência
clientelista e imediatista (anos 1990), o novo paradigma abraça a eficácia intertemporal, numa
postura compatível com a cidadania ativa e altiva, avessa à imposição unilateral e autoritária do
20
sujeito sobre o objeto” .

Em suma, o direto administrativo atual vem adquirindo novos contornos, tendo
14

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. P. 216.

15

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. P. 200.

16

GRAU, Eros Roberto. POR QUE TENHO MEDO DOS JUÍZES. (a interpretação/aplicação do direito e os princípios. P. 20.

17

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. P. 203.

18

AMADEI, Vicente de Abreu. O SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO, Boletim do IRIB em Revista. Edição 330. Janeiro/Março 2007. P. 122
a 124.

19

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. P. 208.

20

FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. P. 197.
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abandonado o foco na autoridade para voltar-se, agora, aos direitos do cidadão, à mediação de
interesses públicos especiais e à proteção de interesses difusos, ou seja, à realização de interesses
transidividuais juridicamente relevantes da regulação21.

AS AGENCIAS REGULATÓRIAS
O Brasil somente há pouco tempo veio a debater e instituindo órgãos reguladores –
importante para a regular evolução e condução dos seus negócios públicos – em razão da recente
introdução por via legislativa, das primeiras agências voltadas ao exercício da regulação e
fiscalização de atividades importantes para a economia.
O berço desse novo direito, os Estado Unidos, se notabilizou até o final do século 19 e início do
século 20 pelo culto obstinado ao dogma da não-intervenção do Estado nas relações econômicas
privadas. Tal período, conhecido no direito público do país como o da «Era Lochner», foi
paulatinamente substituído a partir do início do século 20 por uma, cada vez mais intensa, presença
regulatória do Estado, chancelada por sucessivas decisões da Corte Suprema. Foram tão profundas
as mudanças no papel reservado aos Estados Unidos em matéria econômica que alguns autores
chegam ao ponto de qualificar essa brusca alteração de rota como uma verdadeira mudança de
22
regime .

Em 1929, com a crise econômica, o argumento da autoregulamentação enfraqueceu, nos
mercados Americanos; porém foi nesse momento que o modelo de agencia reguladora se
expandiu, seja pelo fortalecimento, seja pelo surgimento de várias agencias. Com a estabilidade
posterior tornou-se favorável o surgimento dos procedimentos administrativos das agências e os
tratados clássicos do Direito Administrativo Regulatório da doutrina norte-americana. Já na
década de 1970 caracterizou a desregulação, por obra do Congresso norte-americano que aprovou
Leis que retiraram diversos setores econômicos da regulação estatal.
Mas é nesse momento que houve uma alteração do foco da regulação, deixando de ser
direcionada a economia (regular preços e barreiras de entrada), passando a abranger a defesa do
meio-ambiente, proteção à saúde e normas de segurança e etc.
Cabe citar que a fase atual americana é caracterizada pela análise quantitativa e financeira
das ações das agências – exame do custo-benefício e estudo das soluções dadas; e mais, também
está sendo rediscutido o fato das agências se submeterem ao controle político e ao controle

21

ALIENDE RIBEIRIO, Luís Paulo. REGULAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA NOTARIAL E DE REGISTRO. P. 7.

22

BARBOSA GOMES, Joaquim Batista. AGÊNCIAS REGULADORAS: A «METAMORFOSE» DO ESTADO E DA DEMOCRACIA (Uma
Reflexão de Direito Constitucional e Comparado). <www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto027.doc Públicado em julho
2002>, aceso em 05-01-2014.
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judicial, em detrimento da independência que as agências deveriam ter.
No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos da América, o surgimento das agências reguladoras não
ocorreu de forma lenta e contínua, mas sim a partir de uma decisão política determinada. Na década
de 90 o Brasil passou por uma revisão quanto ao seu papel social e econômico. A falência do Estado
enquanto agente econômico forçou a redução desse papel que optou por atuar, precipuamente,
23
como agente normativo e regulador da atividade econômica.

Nesta época, no Brasil, década de 90, foi o período em que as agências foram criadas sob a
inspiração norte-americana, apresentava as condições sociais, política e jurídicas adequadas para
o começo de uma nova era na regulação estatal. A insatisfação social com a forma ineﬁciente de
atuação do Estado intervencionista que não conseguia reduzir as desigualdades sociais nem
diminuir os problemas econômico. O Estado passaria a exercer seu papel regulador através das
agências.
Cabe lembrar que já existiam no Brasil entidades governamentais dotadas de poder regulatório,
como o Banco Central (Bacen), a Superintendência de Seguros Privados (Susep), e a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM). No entanto, tais órgãos não detinham as características que marcam as
agências reguladoras criadas no Brasil a partir da segunda metade da década de 90, no processo de
24
transformação do papel do Estado na esfera econômica .

Assim, tornou-se necessárias as mudanças na Constituição de 1988 e legislação nacional,
com o intuito de liberalizar a economia. Após as alterações legislativas liberalizando a economia e
diminuindo o próprio tamanho do Estado, optou-se pela adoção do modelo de agências
reguladoras para se estabelecer o novo modelo regulatório brasileiro.
A Constituição de 1988, em seu art. 174, já apontava expressamente que o Estado atuava
como agente normativo e regulador da atividade econômica; ressalte-se que a Constituição optou
pelo modelo das agências norte-americanas, mas abriu a possibilidade dessa adoção pelo
legislador.
Neste ponto, necessário a diferenciação entre Agencia Executiva e Agencia Reguladora:
Agência Reguladora – é uma entidade administrativa autônoma e altamente
descentralizada, com estrutura colegiada, sendo os seus membros nomeados para cumprir um
mandato fixo do qual eles só podem ser exonerados em caso de deslize administrativo ou falta

23

ALMEIDA. Elizangela Santos de, XAVIER. Elton Dias. O poder normativo e regulador das agências reguladoras federais:
abrangência
e
limites.
Disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11293&revista_caderno=4> Acesso em 1201-2014.

24

OLIVEIRA, Gesner. Agências Reguladoras: A Experiência Internacional e a Avaliação da Proposta de Lei Geral Brasileira / Gesner
Oliveira, Bruno Werneck, Eduardo Luiz Machado. Brasília, Edição: CNI, 2004. P. 45.
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grave. A duração dos mandatos varia de agência para agência e não raro é fixada em função do
número de membros do colegiado, de sorte que os membros de uma agência composta de cinco
Diretores terão mandatos de cinco anos escalonados de tal maneira que haja uma vacância a cada
ano. A nomeação, inclusive a do presidente do colegiado, cabe ao Chefe do Executivo com prévia
aprovação do Senado.
Agência Executiva – nada mais é do que uma Autarquia ou Fundação Pública dotada de
regime especial graças ao qual ela passa a ter maior autonomia de gestão do que a normalmente
atribuída às autarquias e fundações públicas comuns. Trata-se em realidade de uma qualificação
jurídica que pode ser dada a uma autarquia ou fundação, ampliando-lhe a autonomia gerencial,
orçamentária e financeira, devendo a entidade firmar contrato de gestão com a administração
central, no qual se compromete a realizar as metas de desempenho que lhe são atribuídas.25
A transposição literal da expressão «executive agency» ao nosso vernáculo pode conduzir a malentendidos. No direito dos EUA, agência executiva tem as mesmas características jurídicas das
nossas autarquias. São entidades administrativas dotadas de personalidade jurídica própria, criadas
por lei com a atribuição de gerenciar e conduzir, de forma especializada e destacada da
Administração Central, um programa ou uma missão governamental específica. Apesar de gozarem
formalmente de autonomia funcional no setor específico de atividades que lhe é atribuído, são entes
vinculados à Administração Central, estão sujeitas à supervisão e à orientação do Presidente e do
Ministro de Estado («Secretary») responsável pelo setor em que se enquadra a respectiva atividade
estatal. Mais do que isso, sua direção, em cuja cúpula em geral (mas nem sempre) tem assento um
único agente estatal, pode ser exonerada a qualquer momento pelo Presidente, embora para a
26
nomeação seja invariavelmente imprescindível a aprovação do Senado.
No Brasil, de tradição jurídica romano-germânica, aportam na segunda metade dos anos 90, no bojo
do processo de desengajamento do Estado da prestação direta de vários serviços públicos. Com
27
efeito, no seu Título VII, a Constituição de 1988 dispõe sobre a ordem Econômica e Financeira,
disciplinando especialmente o papel do Estado como agente normativo e regulador e como executor
subsidiário de atividades econômicas. Dispõe ainda sobre a possibilidade de transferência à iniciativa
28
privada da prestação de alguns serviços que durante muito tempo estiveram sob controle estatal .

Corroborando com o perfilado, as Agencias no Brasil, para Hely Lopes Meirelles
[..] foram criadas como autarquias sob regime especial, considerando-se o regime especial como o
conjunto de privilégios específicos que a lei outorga à entidade para a consecução de seus fins.
Destaca os seguintes privilégios, no caso das agências reguladoras criadas até agora no âmbito da
Administração Federal: Independência administrativa, fundamentada na estabilidade de seus
dirigentes (mandato fixo e ausência de superioridade hierárquica), autonomia financeira (renda
25
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em
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BRASIL. Constituição Federal. Artigos 170 a 181.
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própria e liberdade de sua aplicação) e poder normativo (regulamentação das matérias de
competência).

Portanto, para o Direito brasileiro, agência reguladora não passa de uma autarquia
especial, criada por lei, também com estrutura colegiada, com a incumbência de normatizar,
disciplinar e fiscalizar a prestação, por agentes econômicos públicos e privados, de certos bens e
serviços de acentuado interesse público, inseridos no campo da atividade econômica que o Poder
Legislativo entendeu por bem destacar e entregar à regulamentação autônoma e especializada de
uma entidade administrativa relativamente independente da Administração Central.
Resumidamente, como veremos abaixo, compete às agências a elaboração do plano
regulatório que diz respeito à competência técnica da agência; mediar os interesses entre os
agentes regulados e a sociedade em geral através dos sistemas de ouvidorias que captam
denúncias e reclamações; exercer seu poder de polícia estabelecido em lei implicando sanções
caso haja infração às regras regulatórias estabelecidas.
Para atingir suas finalidades, as agências reguladoras são investidas de diversas funções que
ora se assemelham as funções dos poderes tripartidos do Estado, não interferindo na harmonia e
independência tampouco usurpa funções de outros poderes. Tem a função normativa que se
depreende no momento em que o Estado necessita regular setores econômico através de regras
abstratas. Como ente de administração indireta, elas publicam atos administrativos através de
resoluções, portarias e instruções normativas a fim de regular os setores que foram delegados à
iniciativa privada. Ressalta-se que esses atos são infra-legais se subordinando diretamente à lei
instituidora de cada agência sob pena de ilegalidade por ferir o princípio constitucional da reserva
legal.
No tocante as atribuições das agências, cada lei instituidora estabelece-as definindo o
campo de atuação de cada agência em relação aos agentes regulados, embora alguns autores
conceituem da mesma forma atribuição e competência para todas.
Assim, segue a lição de Maria Sylvia Zanella di Pietro:
As atribuições das agências reguladoras, no que diz respeito à concessão, permissão e autorização de
serviço público resumem-se ou deveriam resumir-se às funções que o poder concedente exerce
nesses tipos de contratos ou atos de delegação: regulamentar os serviços que constituem objeto da
delegação, realizar o procedimento licitatório para a escolha do concessionário, permissionário ou
autorizatário, celebrar o contrato de concessão ou permissão ou praticar ato unilateral de outorga
da autorização, definir o valor da tarifa e da sua revisão ou reajuste, controlar a execução dos
serviços, aplicar sanções, encampar, decretar a caducidade, intervir, fazer a rescisão amigável, fazer
a reversão de bens ao término da concessão, exercer o papel de ouvidor de denúncias e reclamações
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dos usuários, enfim exercer todas prerrogativas que a lei outorga ao Poder Público na concessão,
29
permissão e autorização .

Quanto à competência e atribuições das agências no Brasil, além do citado acima, deverá
ser feito estudo geral em cada caso, pois não tem um regime jurídico especifico estabelecido no
país, o que é definido em cada Lei que institui a agência reguladora.
As agências têm, também, função normativa utilizado quando o Estado necessita regular
setores econômicos através de regras abstratas. Como ente de administração indireta, elas
publicam atos administrativos (resoluções, portarias e instruções normativas) a fim de regular os
setores que foram delegados à iniciativa privada. Novamente, ressalta-se que esses atos são infralegais se subordinando diretamente à lei, em especial a instituidora de cada agência, sob pena de
ilegalidade por ferir o princípio constitucional da reserva legal.
Não pode ficar a margem o reconhecimento da função executiva, a qual decorre do poder
de polícia intrínseco a esses entes estatais, pela qual a agência impõe coercitivamente aos entes
regulados que sejam cumpridas as regras estabelecidas sob pena de sofrem sanções
administrativas. Para esse fim, as diretrizes técnicas, das agências, são reguladas no setor
econômico específico garantindo equanimente os interesses dos cidadãos que usam dos serviços,
bem como dos prestadores dos serviços (delegatários, concessionários).
Por fim, mas não menos importante, destaca-se a função decisória ou judicante das
agências, que, por seus órgãos de cúpula, colegiados que são, decidem, atuam na mediação,
conciliam e arbitram conflitos de interesses entre os cidadãos (usuários), concessionários
(prestadores de serviços) e a própria agência (Estado); em última instância administrativa. Com
conhecimento técnico do respectivo setor econômico, as agências são as melhores opções para
dirimir as incertezas surgidas entre os entes do mercado. Destacamos que não se trata de decisão
jurisdicional, pois a instituição das agências com suas respectivas funções previstas em lei
(infraconstitucional), não afasta o princípio constitucional da apreciação jurisdicional30, até as
decisões em última instância administrativas poderão ser apreciadas pelo Poder Judiciário no
tocante à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não podendo, nunca, adentrando no
mérito do ato administrativo da conveniência e oportunidade.
Tocando na citada diretoria colegiada, essa decorre do órgão de cúpula, dentro das
29

Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 20. ed. São Paulo: Atlas. 2007.
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BRASIL. Constituição Federal. Artigo 5º, XXXV.
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peculiaridades do grau de especialização técnica que o setor regulado demandará e se estruturará
de acordo com organogramas, assim também será criado: ouvidoria, procuradoria, recursos
humanos, áreas especializadas em regulação, áreas de fiscalização e áreas administrativas. O
órgão de cúpula é a diretoria colegiada da agência, que tem mandatos fixos, podendo,
geralmente, uma única recondução, não podendo ocorrer sua demissão por discricionariedade,
essa somente por condenação por infração administrativa ou criminal em que lhe seja assegurada
o devido processo administrativo com direito ao contraditório e a ampla defesa.
A principal função dessa diretoria colegiada é deliberar sobre os atos emanados da agência,
tanto administrativo quanto regulatório, sendo composta sempre de quantidade ímpar de
diretores com a presidência a cargo do diretor-geral; sendo essa a última instância recursal no
âmbito administrativo.
O Estado incumbe ao setor privado a prestação do serviço concessionário, permissionário
e/ou delegado, compete àquele fiscalizar, o que faz através das agências executivas. Assim, o
poder sancionador, além de ser das Agências, é também do próprio Estado, sendo que sem a
possibilidade de aplicação de uma sanção, a fiscalização de nada adianta.
Com natureza jurídica de autarquia especial, as agências reguladoras gozam de certa
independência que deve ser bem entendida, visto que essa autonomia surge com a lei instituidora
a qual garante uma autonomia administrativa, às agências, de autogestão em gerir seus próprios
recursos: financeira com orçamento próprio desvinculado do órgão do executivo central; e
técnica, podendo regular o setor econômico, isso com conhecimentos técnicos para uma
regulação eficiente e que atenda os objetivos sociais.
As agências reguladoras assim como as demais entidades da administração pública são
submetidas ao controle externo de outros órgãos tanto do poder legislativo quanto do executivo,
inclusive do ministério público, judiciário e da sociedade.
Assim, citamos o controle político, pois as agências integram a administração indireta por
serem autarquias especiais, e ficam sujeitas à fiscalização do congresso nacional, pois este poder
tem representação democrática; cabendo ao Tribunal de Contas da União auxiliar do congresso
nacional.
No tocante ao controle social, a sociedade também exerce controle sobre as agências de
várias formas, sendo a mais comum a garantia constitucional do direito de petição juntos aos
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órgãos públicos e a ação popular da Constituição Federal31, mas tendo também, que existem em
algumas leis instituidoras, por exemplo, que é a audiência pública (consulta antes de a agência
tomar alguma decisão, seja para delegação de um serviço ou para a elaboração de uma norma
regulatória); sendo que sua falta pode gerar a nulidade dos atos posteriores, não podendo ser
preterida.
Já ao verificar o controle Administrativo, esse consiste no reexame no âmbito interno de
atos regulatórios da agência (princípio da auto-tutela – administração pública anula seus próprios
atos ilegais). Em consonância com o direito constitucional de duplo grau de jurisdição, as decisões
proferidas em primeira instância administrativa, das agências, tem direito a recurso. Mesmo após
processo regular administrativo, não é vedado ao interessado ingressar no Poder Judiciário
(princípio constitucional da inafastabilidade da apreciação jurisdicional32). O controle jurisdicional
dos atos administrativos limita-se na verificação da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
do ato, não podendo o judiciário enfrentar o mérito do ato no que diz respeito à conveniência e
oportunidade da administração, sob pena de afrontar o princípio constitucional da separação dos
poderes, conforme já está pacificado na jurisprudência e na doutrina; visto que as decisões das
agências devem ser estritamente técnicas e essa discricionariedade técnica não pode ser
controlada judicialmente, razão pela qual fortalece ainda mais a agência na sua autonomia técnica
em benefício da sociedade. E não podemos deixar de citar que as normas produzidas pelas
agências reguladoras que visam a regular o setor econômico não podem ser objetos de ação direta
de inconstitucionalidade, sendo que seu controle somente poderá ser feito no controle difuso de
constitucionalidade.
Por tudo que ficou acima entabulado, vemos que as agências reguladoras, no Brasil, na
verdade são autarquias especiais, com atribuições e competências distintas, umas das outras; com
poder fiscalizador aplicando sanções, se necessário; tem certa independência do Poder Executivo;
bem como tais agências detêm de prerrogativas especiais relacionadas à ampliação de sua
autonomia gerencial, administrativa e financeira; podendo ainda editar atos normativos técnicos
(secundários); sofrendo controle político, social, administrativo e judicial, tudo a fim de garantir
tecnicamente, de forma equânime, o direito do Estado, dos prestadores de serviços e dos usuários
dos serviços concedidos – permitidos – delegados.

31

BRASIL. Constituição Federal. Artigo 5º, LXXIII.
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BRASIL. Constituição Federal. Artigo 5º, XXXV.
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REGULAÇÃO E ÁREA NOTARIAL E REGISTRAL
Os serviços notariais e de registro se utilizaram de um instituto de direito administrativo
pelo qual a administração atribui atividade própria a um ente privado a delegação dos serviços
públicos, mas exercidos em caráter privado. Os delegatários são particulares que desempenhar
funções que caberiam ao Estado, colaboram com a administração pública, sem se enquadrar na
definição de funcionário público.
Nas palavras de Aliende Ribeiro:
[...] trata-se de singular forma de descentralização administrativa por colaboração, em que o
exercício de atividades jurídicas e materiais é outorgado à pessoa física, profissional de direito, o que
caracteriza o exercício privado de função pública.
O Estado, exonerado da execução direta ou exclusiva do serviço publico, assume o dever de
concomitantemente intervenção e de garantia de que notários e registradores, atores privados para
os quais entregou o exercício da função, cumpram de modo adequado suas incumbências para
alcançar o pretendido, que é a satisfação do interesse público e das necessidades da coletividade.
33
Essa atuação de garantia se efetiva por meio da regulação.

Fugindo diretamente do campo econômico, onde se é estudada a Regulação, vemos em
Maria Sylvia Di Pietro:
Para essas áreas, o conceito de regulação econômica não se adapta inteiramente, porque a
finalidade não e de ordem econômica. Daí ser preferível conceito mais amplo, em que estejam
presentes os dois primeiros elementos já assinalados (fixação de regras de conduta e controle), mas
se amplie o terceiro elemento, referente à finalidade da regulação jurídica, que é a de organizar os
vários aspectos da vida econômica e social, para proteger o interesse público.
Por essa razão, pode-se definir a regulação, no âmbito jurídico, de modo a abranger a regulação da
atividade econômica (pública e privada) e a regulação social. Nesse sentido, a regulação constitui-se
como o conjunto de regras de conduta e de controle da atividade econômica pública e privada e das
34
atividades sociais não exclusivas do Estado, com a finalidade de proteger o interesse público.

Desta forma vemos que o conceito de regulação se adapta melhor à realidade nacional, ao
afirmar que a função regulatória não se restringe ao âmbito econômico, mas também a outras
áreas, dentre as quais a prestação de serviços públicos exclusivos e não-exclusivos do Estado.
Assim, agências regulatórias têm poder de polícia, podendo aplicar sanções, tem função
normativa, certa independência em relação ao Poder Executivo, enfim detém de prerrogativas
especiais (como autarquias em regime especial que são) relacionadas à ampliação de sua

33
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autonomia gerencial, administrativa e financeira.35. E como formas de controle temos o Político
(exercido pelo Congresso através do TCU); o Social (exercido pela sociedade); o administrativo
(exercido pela diretoria colegiada – órgão de cúpula da agência) e o Judicial (pelo principio
constitucional da inafastabilidade de jurisdição).
Alguns autores, como Aliende Ribeiro36 entendem que:
[...] a regulação da função notarial e de registro, no Brasil, cabe ao Poder Judiciário, incumbido pela
Constituição Federal, da fiscalização dos atos dos notários e registradores, encargo cujo pleno
exercício pressupõe o estabelecimento, o controle e a verificação do cumprimento de regras, com a
correspondente aplicação, aos infratores, das penalidades legalmente previstas o que corresponde
37
ao processo de regulação.

Mas como bem citado pelo próprio Aliende Ribeiro a Constituição Federal atribuiu, única e
exclusivamente, ao Poder Judiciário o poder de fiscalização; uma das funções das agências
regulatórias, mas não referiu-se em nenhum momento ao Judiciário poder praticar a regulação.
Oportuno ressaltar que as agencias regulatórias no Brassil (as já criadas) são
eminentemente agencias executivas; e que as agencias, embora com certa independência, são
vinculadas ao Poder Executivo e não ao Judiciário.
Para Di Pietro, regulação é “gênero de que a regulamentação é espécie, ou seja, regulação
abrange, inclusive, a regulamentação, como ato normativo de competência do Chefe do
Executivo”38.(grifei)
A criação das agências como autarquias especiais decorre necessariamente de lei, bem
como a criação dos seus respectivos cargos, e é por força constitucional de iniciativa privativa do
Presidente da República.
Conforme acima citado, com as mudanças no Brasil ocorridas na década de 90, também
conhecida como reforma do estado, ocorreu em decorrência de diversas emendas constitucionais
que, entre outras coisas, permitiram ao Estado delegarem ao setor privado a prestação de serviços
públicos que eram até o momento explorado exclusivamente por aquele. Por exemplo, as
emendas constitucionais nº 08 e 09 permitiram ao Estado a delegação das respectivas atividades

35
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em

bem como criaram os órgãos reguladores pertinentes.
O mais importante a ser observado nesse ponto é a competência privativa da União em
criar órgão regulador, conforme texto abaixo in verbis, da Constituição.
Art. 21. Compete à União:
[...]
XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de
telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um
órgão regulador e outros aspectos institucionais; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8,
de 15/08/95)
39

[...] (grifei)

Como exemplo que confirma essa assertiva, no bojo constitucional ficou expresso a criação
de algumas Agências, visto que ao possibilitar a contratação (pública ou particular) de direitos de
monopólio da União, também previu a criação da agência reguladora que controlará diretamente
todos os aspectos da contratada, tudo conforme constou expressamente, como segue abaixo:
Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas
nos incisos anteriores;
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo
produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados
e gás natural de qualquer origem;
V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de
minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção,
comercialização e utilização poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as
alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 desta Constituição Federal
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades
previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre:
[...]
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 9, de 1995)
40

[...] (grifei)
39
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E mais, quanto a organização das agências, a constituição deixa claro serem criados por Lei
de iniciativa do Presidente da República, como veremos:
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República,
ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
[...]
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou
41
aumento de sua remuneração;...

Desta forma, impossível admitir que o Poder Judiciário exerça a regulação na área notarial
e registral, pois se assim fosse, a União deveria ter criado, por Lei Federal, uma agência, bem como
toda sua estrutura deveria estar disposta em lei.
Cabe ainda discorrer do contido no artigo 103-B da Constituição, criado pela Emenda
Constitucional 45/2004, que contem:
Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2
(dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 61,
de 2009)
[...]
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e
do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe
forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de
2004)
[...]
III receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive
contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro
que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar
e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a
remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo
de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 45, de 2004)
42

[...] (grifei)

40

BRASIL. Constituição Federal. Artigo 177.

41

BRASIL. Constituição Federal. Artigo 61, parágrafo 2°, inciso II, alínea “a”.

42

BRASIL. Constituição Federal. Artigo 103-B, parágrafo 4°, inciso III.
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Como fica expresso no dispositivo legal citado, o Conselho Nacional de Justiça é uma
instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente
no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual.
Lembramos que a área notarial e registral não fazem parte do Judiciário, sendo mero
colaborador deste; sendo que o Poder Judiciário é, somente, o fiscalizador dos atos praticados
pelos delegatários.
O poder fiscalizatório atribuído ao Judiciário nada tem a ver com o de agencia reguladora,
visto que, segundo Calleb Romero:
[...] agências reguladoras desempenham funções executivo-administrativas, normativas e também
decisórias, dentro de uma matéria delimitada, sendo que a sua competência é definida por lei, cujo
43
alcance ainda não está pacificado na doutrina e na jurisprudência.

E mais adiante, continua sobre as agências:
[...] concomitantemente, vela pela extensão dos serviços oferecidos ao maior número possível de
cidadãos, pois existem aqueles que não têm acesso a estes serviços oferecidos, seja por falta
recursos, seja pela inviabilidade técnico-estrutural, fomentando a universalização dos serviços
44
oferecidos e prestados por tais Agências.

Desta forma, por todo o exposto, vemos que no Brasil não temos uma agencia reguladora
na área notarial e registral, delegação do Poder Público a particular, que a exerce de forma
privada, sendo o papel das Agências Reguladoras de suma importância para a resolução de
questões específicas e técnicas que passam ao largo da compreensão e domínio do Poder
Legislativo, sendo que continuará sendo fiscalizada pelo Poder Judiciário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A área notarial e registral está prevista na atual Constituição da República Federativa do
Brasil, a qual trouxe, expressamente, em seu bojo o reconhecimento da função pública, mas
exercida em caráter privado, por delegação do Poder Público.
Tendo ficado evidenciado o caráter público da função, embora exercida por particulares
(delegatários), impossível não reconhecer o vínculo com o direito administrativo; assim, tentou-se
evidenciar no presente trabalho esse vínculo, com previsão de sua essencialidade, organização e
43

ROMERO, Calleb. Agências reguladoras e o poder de legislar. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3675, 24jul.2013. Disponível em:
<http://jus.com.br/artigos/24995>. Acesso em: 05 jan. 2014
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ROMERO, Calleb. Agências reguladoras e o poder de legislar.
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etc. de forma a não limitar ou reduzir a autonomia jurídica ou da gestão dos interesses
particulares.
O direito administrativo visto de forma atualizada, reconhece a regulação como instituto
útil para aprimorar a eficiência e eficácia na prestação dos serviços delegados pelo Poder Público
ao particular. Desta forma, passa a tratar da regulação, desde sua origem até a atualidade.
A título de conclusão após estudo da matéria que teve por objetivo buscar reconhecer a
função pública delegada, tendo como conseqüência a sujeição das áreas notarial e registral ao
direito administrativo, buscando solucionar as hipóteses levantadas, reconheceu que no atual
direito administrativo a regulação é o principal órgão para melhorar a eficácia e eficiência dos
serviços prestados pelos delegatários aos cidadãos, conclui-se pela inexistência de órgão regulador
na área notarial e registral no Brasil.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
BARBOSA GOMES, Joaquim Batista. AGÊNCIAS REGULADORAS: A «METAMORFOSE» DO ESTADO
E

DA

DEMOCRACIA

(Uma

Reflexão

de

Direito

Constitucional

e

Comparado).

<www.mundojuridico.adv.br/cgi-bin/upload/texto027.doc Públicado em julho 2002>, aceso em
05-01-2014.
FREITAS, Juarez. SUSTENTABILIDADE – Direito ao Futuro. Ed. Fórum, 2ª Edição, 2012.
ALMEIDA. Elizangela Santos de, XAVIER. Elton Dias. O poder normativo e regulador das agências
reguladoras

federais:

abrangência

e

limites.

Disponível

em:

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11293&revist
a_caderno=4> Acesso em 12-01-2014.
CENEVIVA. Walter. Lei dos Notários e dos Registradores Comentada. Ed. Saraiva, 1996.
GRAU, Eros Roberto. POR QUE TENHO MEDO DOS JUÍZES. (a interpretação/aplicação do direito e
os princípios. Ed. Malheiros, 6ª Edição, 2013.
ALIENDE RIBEIRIO, Luís Paulo. REGULAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA NOTARIAL E DE REGISTRO. Ed.
Saraiva, 2009.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. PARCERIAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: concessão, permissão,
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. Ed. Atlas, 5ª edição, São Paulo,
273
Produção Científica CEJURPS – 2015

2005.
___________________. DIREITO ADMINISTRATIVO. Ed. Atlas, 2007, 26ª edição. São Paulo.
___________________. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988. Ed.
Atlas, 2001, 2ª edição. São Paulo.
TESSEROLO FILHO. Nourmirio Bittencourt. AGÊNCIAS EXECUTIVAS e AGÊNCIAS REGULADORAS.
Disponível

em

<http://www.professortesseroli.com.br/servicos_detail.php?id_servicos=109>.

Acesso em 07/01/2014.
GASPARINI, Diógenes. DIREITO ADMINISTRATIVO. Ed. Saraiva, 5ª Edição. São Paulo, 2000.
LIMA, Gustavo Augusto Freitas de. Agências reguladoras nos EUA e considerações sobre o direito
comparado.

Jus

Navigandi,

Teresina,

ano

17,

n.

3290,

4jul.2012.

Disponível

em:

<http://jus.com.br/artigos/22159>. Acesso em: 12 jan. 2014.
OLIVEIRA. Rafael Carvalho Rezende. O Modelo Norte-Americano de Agências Reguladoras e sua
Recepção

pelo

Direito

Brasileiro.

Revista

da

EMERJ,

v.

12,

nº

47,

2009

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista47/Revista47_157.pdf> Acesso
em 12-01-2014.
AMADEI, Vicente de Abreu. O SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO. Boletim do IRIB em Revista. Edição
330. Janeiro/Março 2007.
OLIVEIRA, Gesner. Agências Reguladoras: A Experiência Internacional e a Avaliação da Proposta
de Lei Geral Brasileira - Gesner Oliveira, Bruno Werneck, Eduardo Luiz Machado. Brasília, Edição:
CNI, 2004.
ROMERO, Calleb. Agências reguladoras e o poder de legislar. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n.
3675, 24jul.2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/24995>. Acesso em: 05 jan. 2014.
BRASIL. Lei n° 8935/1994 - Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre
serviços

notariais

e

de

registro.

(Lei

dos

cartórios).

Disponível

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8935.htm> acesso em 22/12/2013.
BRASIL. Lei n° 10169/2000 - Regula o § 2o do art. 236 da Constituição Federal, mediante o
estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos

serviços

notariais

e

de

registro.

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l10169.htm> acesso em 22/12/2013.
274
Produção Científica CEJURPS – 2015

Disponível

BRASIL. LEI 9.649 de 27 de maio de 1998 - Dispõe sobre a organização da Presidência da
República

e

dos

Ministérios.

Artigo

51.

Disponível

em

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9649cons.htm>, acesso em 05/01/2014.
BRASIL.

CONSTITUIÇÃO

FEDERAL.

Disponível

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>,
05/01/2014.

275
Produção Científica CEJURPS – 2015

em
acesso

<
em

UMA ABORDAGEM ACERCA DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL

Fábio Bittencourt Garcia1

RESUMO
Crescente é a preocupação com a efetiva proteção ambiental diante do aumento de
conscientização da sociedade a respeito da necessidade de proteção do meio ambiente que os
circunda e da necessidade de sua real manutenção para uma efetiva vida na Terra. Para tanto
emerge a temática do presente artigo que é uma abordagem sobre os Princípios doutrinários não
expressos e os Princípios expressos e específicos do Direito Ambiental. O artigo possui como
objetivo geral ANALISAR quais são os Princípios norteadores do Direito Ambiental, tanto os
expressos como os não expressos em lei. E objetivos específicos VERIFICAR os conceitos básicos
sobre princípios e a relação destes com as regras; IDENTIFICAR quais são os princípios de Direito
Ambiental que não são expressos em lei; e IDENTIFICAR quais são e do que tratam os Princípios
específicos expressos do Direito Ambiental. Na metodologia foi utilizado o método indutivo na
fase de investigação; na fase de tratamento de dados o método cartesiano e no relatório da
pesquisa foi empregada a base indutiva. Foram também acionadas as técnicas do referente, da
categoria, dos conceitos operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.

PALAVRAS-CHAVE: Princípios; Direito Ambiental; Princípios de Direito Ambiental.

INTRODUÇÃO
Para uma abordagem efetiva acerca de uma temática é imprescindível um estudo sobre os
princípios norteadores desse tema. Para tanto nesse artigo será feita um abordagem sobre os
Princípios que regem o Direito Ambiental.
O desenvolvimento do artigo se dará primordialmente no âmbito do Direito Ambiental,
1

Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Especialista em Direito Civil. Especialista em Direito Processual
Civil. Graduado em Direito e em Ciências Contábeis. Professor. Contador judicial da Comarca de Balneário Camboriú. E-mail:
fabio.garcia@univali.br
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onde se buscará analisar em doutrinas ambientalistas, tanto brasileiras quanto estrangeiras, assim
como em legislação brasileira, considerações básicas sobre os Princípios de Direito Ambiental.
Por tudo isto, este artigo terá como objetivo geral ANALISAR quais são os Princípios
norteadores do Direito Ambiental, tanto os expressos como os não expressos em lei. E objetivos
específicos VERIFICAR os conceitos básicos sobre princípios e a relação destes com as regras;
IDENTIFICAR quais são os princípios de Direito Ambiental que não são expressos em lei; e
IDENTIFICAR quais são e do que tratam os Princípios específicos expressos do Direito Ambiental.
Como problemas centrais serão enfocados os seguintes questionamentos: Quais são os
Princípios não expressos de Direito Ambiental e do que tratam? Quais são os Princípios expressos
de Direito Ambiental e do que tratam?
Para tanto o artigo foi dividido em três partes: Breves considerações sobre Princípios;
Princípios doutrinários não expressos e Princípios expressos e específicos.
Na metodologia foi utilizado o método indutivo na fase de investigação; na fase de
tratamento de dados o método cartesiano e no relatório da pesquisa foi empregada a base
indutiva. Foram também acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos
operacionais, da pesquisa bibliográfica e do fichamento.

BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE PRINCÍPIOS
Prefacialmente há que se considerar que Princípios são espécies de normas. Sendo assim
tem-se o gênero normas jurídicas, dentre as quais existem duas espécies uma delas que são os
Princípios e a outra que são as regras.
Luís Roberto Barroso2 traz uma separação das normas como normas-princípio e normasdisposição.

“As normas-disposição, também referidas como regras, têm eficácia restrita às

situações específicas às quais se dirigem. Já as normas-princípio, ou simplesmente princípios, tem,
normalmente, maior teor de abstração e uma finalidade mais destacada dentro do sistema”.
Segundo José Joaquim Gomes Canotilho3:
A teoria da metodologia jurídica tradicional distingue entre as normas e princípios (norm-Prinzip,
Principles-rules, Norm und Grundesatz). Abandonar-se-á aqui essa distinção para, em substituição, se
2

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 141.

3

CANOTILHO, J.J. Gomes. Constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Portugal: Almedina, 2003. p. 1160.
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sugerir: (1) as regras e princípios são duas espécies de normas; (2) a distinção entre regras e
princípios é uma distinção entre duas espécies de normas.

Os doutrinadores que dizem haver contraposição entre princípios e normas assim
sustentam com o único objetivo de negar que certos princípios expressos tivessem valor
vinculante para os órgãos de aplicação.4
José Joaquim Gomes Canotilho5 traz alguns critérios para tentar distinguir o que sejam
regras e princípios, ambos inseridos no superconceito norma.
a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstracção relativamente elevado;
de modo diverso, as regras possuem uma abstracção relativamente reduzida;
b) Grau de determinalidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem vagos e
indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do juiz), enquanto as regras
são susceptíveis de aplicação directa;
c) Carácter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios são normas de
natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição
hierárquica no sistema das fontes (ex: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante
dentro do sistema jurídico (ex: princípio do Estado de Direito);
d) Proximidade da ideia de direito: os princípios são ‘standards’ juridicamente vinculados radicados
nas exigências de ‘justiça’ (Dworkin) ou na ‘ideia de direito’ (Larenz); as regras podem ser normas
vinculadas com um conteúdo meramente funcional;
e) Natureza normogenética: os princípios são fundamentos de regras, isto é, são normas que estão
na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso, uma função
normogenética fundamentante.

Riccardo Guastini6 também traz algumas propriedades que devem ser observadas para que
uma norma possa ser merecedora do nome “princípio”.
(1) São as normas considerados pelo legislador, pela doutrina e/ou pela jurisprudência como
fundamento de um conjunto de normas, portanto, a questão de se uma norma tem ou não tem valor
de ‘princípio’ não é uma questão de fato, e a resposta é sempre opinável;
(2) Os princípios também diferenciam-se das normas na sua formulação lingüistica, pois as normas
teriam um significado relativamente preciso, enquanto que os princípios possuam um significado
elástico e/ou indeterminado, ou seja, os princípios são, habitualmente normas bastante vagas.
(3) Por fim os princípios caracterizam-se pela generalidade, diverso do que ocorrer com as outras
normas.

Nesse sentido também leciona Geraldo Ataliba7:

4

GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Trad. Edson Bini. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2005. p. 185-186.

5

CANOTILHO, J.J. Gomes. Constitucional e teoria da constituição. p. 1160 - 1161.

6

GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. p. 186-188.

7

ATALIBA, Geraldo. República e constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 6-7.
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[...] princípios são linhas mestras, os grandes nortes, as diretrizes magnas do sistema jurídico,
apontando os rumos a serem seguidos por toda a sociedade e obrigatoriamente perseguidos pelos
órgãos do governo (poderes constituídos). Eles expressam a substância última do querer popular,
seus objetivos e desígnios, as linhas mestras da legislação da administração e da jurisdição.

Esses princípios podem ser divididos em expressos e não expressos. Os expressos são os
explicitamente formulados numa adequada disposição constitucional ou legislativa. Já os não
expressos são desprovidos de disposição, ou seja, não estão explicitamente formulados em
alguma disposição constitucional ou legislativa, mas elaborados ou “construídos” por intérpretes. 8
Existem outras classificações trazidas pela doutrina acerca dos princípios, destacando-se a
divisão feita por Paulo Márcio Cruz e Rogério Zel Gomes 9 quando trata de princípios
constitucionais: (a) os político- ideológicos, (b) os fundamentais gerais e (c) os específicos. Essa
divisão tem relevância no caso da presente pesquisa, eis que o Direito ambiental é uma matéria
constitucional indireta.
Os políticos ideológicos são aqueles que possuem dimensão axiológica fundamental, podese dizer os que funcionam como “princípios dos princípios”. Os fundamentos gerais possuem um
grau de concretude e aplicabilidade mais elevados. Por fim os específicos são aqueles que
orientam uma determinada parte do Direito Constitucional, assim a maioria das matérias neles
especificadas combinam com ramos do Direito.10
De todo exposto percebe-se claramente a diferença existente entre regras e princípios,
sendo esses segundos os que serão tratados na sequência, com enfoque nos Princípios de Direito
Ambiental. Para uma melhor compreensão do tema os princípios serão classificados atendendo-se
a divisão oferecida por Paulo Márcio Cruz e Rogério Zuel Gomes11.
O Direito Ambiental é considerado como uma ciência autônoma, pois é amparado em
princípios próprios, os quais estão elencados no artigo 225 da Constituição da República
Federativa do Brasil.
Aludidos princípios constituem pedras basilares dos sistemas políticos jurídicos dos Estados
civilizados, sendo adotados internacionalmente como fruto da necessidade de uma ecologia
8

GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. p. 191-193.

9

CRUZ, Paulo Márcio; GOMES, Rogério Zuel. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. Contribuições ao debate. Curitiba:
Juruá, 2007. p. 27.

10

CRUZ, Paulo Márcio; GOMES, Rogério Zuel. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. Contribuições ao debate, p. 2729.

11

CRUZ, Paulo Márcio; GOMES, Rogério Zuel. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. Contribuições ao debate, p. 2729.
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equilibrada e indicativos do caminho adequado para a proteção ambiental, em conformidade com
a realidade social e os valores culturais de cada Estado.12
Sendo assim passa-se a análise desses Princípios do Direito Ambiental.

PRINCÍPIOS DOUTRINÁRIOS NÃO EXPRESSOS
O Professor Ramon Martín Mateo13 traz considerações sobre esses princípios como sendo
Princípios estruturais do Direito Ambiental, também chamado por esse autor de Mega princípios.
Na presente pesquisa serão tratados como Princípios doutrinários não expressos,
atendendo a classificação feita anteriormente por Riccardo Guastini14, que fala de Princípios não
expressos. São assim chamados, pois são formados pela interpretação doutrinária.

PRINCÍPIO DA UBIQUIDADE
O termo ubiquidade deriva do latim ubíque com o sentido de em/por toda parte,
designando o fato de algo estar ou existir concomitantemente em todos os lugares, pessoas ou
coisas, sendo sinônimo de onipresença.15 A palavra ubiquidade, portanto, significa a presença de
algo ao mesmo tempo em todas as partes.
Desse Princípio extrai-se a essência de que o Direito Ambiental tem a capacidade de estar
em todos os lugares ao mesmo tempo, eis que todos os sujeitos são usuários do meio ambiente.
Segundo Ramon Martín Mateo16:
Como el Derecho Ambiental es diferente, todos los sujetos, en cuanto usuarios normales de la
energia por ejemplo o productores cotidianamente de resíduos, somos persistentes agentes
contaminantes y víctimas a par de la contaminación globalmente producida. Prácticamente todas las
autoridades públicas encuentran sus competências implicadas en la defensa del medio, lo que ha
hecho inevitable el adaptar estratégias que sustituyan el enfoque sectorial y vertical precedente, por
el general y horizontal que hoy es inevitablemente dominante. Todo esto no cabe en un artículo de
la Constitución ni casa con los presupuestos clásicos del constitucionalismo, es outro enfoque que no
estamos por cierto em condiciones de asimilar.

Na comunidade européia, segundo Ramon Martín Mateo17, foi aprovado na “Acta Única
12

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2008. p. 24.

13

MARTÍN MATEO, Ramon. Tratado de derecho ambiental. Madrid: Editorial Trivium, 1991.

14

GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas.

15

HOUASSIS, Antônio. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2004. CD-ROM.

16

MARTÍN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. 2. ed. Madrid: Editorial Trivium, 1998. p. 35

17

MARTÍN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. p. 39
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Europea” de 1986, com a seguinte redação: “Las exigências de la protección del medio ambiente
serán un componente de las demás políticas de la comunidad”.
Para Celso Antonio Pacheco Fiorillo18, “[...] este princípio vem evidenciar que o objeto de
proteção do meio ambiente, localizado no epicentro dos direitos humanos, deve ser levado em
consideração toda vez que uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade, obra,
etc., tiver que ser criada ou desenvolvida”.
Nesse sentido o autor, destaca que:
[...] o direito ambiental reclama não apenas que se pense em sentido global, mas também que se
haja em âmbito local, pois somente assim é que será possível uma atuação sobre a causa de
degradação ambiental e não simplesmente sobre seu efeito. De fato, é necessário combater as
causas dos danos ambientais, e nunca somente os sintomas, porquanto, evitando-se apenas estes, a
19
conservação dos recursos naturais será incompleta e parcial.

Nesta linha que se vem sustentando, este preceito fundamental instaura definitivamente a
compreensão ampla e ubíqua da proteção ambiental.

PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE
Esse Princípio também é considerado como estrutural do Direito Ambiental eis que dele
depende o futuro de nosso planeta, pois a presença do homem na terra fez com que de forma
inescusável ocorresse sua interação com a natureza, porém com o desenvolvimento ocorrido,
principalmente com a Revolução Industrial, houve uma alarmante exploração desses recursos
naturais.
Existe assim a necessidade de obter-se um desenvolvimento que seja sustentável, para que
assim possa ser resguardada a sobrevida na terra, e para isso faz-se necessário à intervenção
direta dos Estados para que através de políticas públicas possam dar seguimento a essa
importante etapa da proteção ambiental.
Sustentabilidade, portanto “decorre de sustentação, o qual, por sua vez, é aparentado à
manutenção, conservação, permanência, continuidade e assim por diante”.20 Ela deve ser vista
como um valor que só começou a firmar-se meio século depois da adoção, pela Organização das

18

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 48.

19

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 49.

20

GARCIA, Denise Schmitt Siqueira Garcia. A atividade portuária como garantidora do Princípio da sustentabilidade. Revista Direito
Econômico Socioambiental. Curitiba, v.3, n.2, p. 375-399, jul/dez. 2012. p. 389.
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Nações Unidas, da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. “No fundo, a expressão
‘desenvolvimento sustentável’ é um valor similar ao seu mais nobre antepassado, a ‘justiça
social’”. 21

PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE
Para uma abordagem completa do Direito Ambiental também há que considerá-lo como
um Direito Global, que tem como finalidade abranger todo o mundo, de forma integrada e
organizada.
Una reflexión elemental desde las Ciências de la naturaleza, perfectamente assimilable por las
Ciências Sociales, coduce inxexoravelmente a considerar la intrínseca interrelación entre todos los
sistemas terrestres, trasladando a términos cienfícos el viejo adágio que recuerda que todos los
22
caminos van a Roma.

Assim a visão do Direito Ambiental deve ser transnacional, com o objetivo de abarcar mais
amplamente possível a necessidade da humanidade, com a visão de proteção ambiental.
Ahora bien, las constituciones tienen ambito u objetivos solo de relevancia nacional, se
dirigen sobre todo a los ciudadanos de cada país y sus autoridades, intrinsecamente están
pensadas para este tipo de interlocutores cuyas relaciones con el poder se pretende llevar por los
cauces de los derechos fundamentales. Por el contrario, el enfoque que hoy parece necesario
implica a todos los habitantes de nuestro planeta y a todos los poderes públicos que en este
espacio habitan. La respuesta debería venir de un ordenamiento supranacional o al menos
internacional que incorporen los grandes principios rectores necesarios, a partir de los cuales se
establezcan políticas y programas, cuya aplicación, Estado por Estado, podría venir facilitada el
obligatorio cumplimiento de lo decidido en instancias mundiales o regionales ya establecidas
sistema este que parcialmente es el que hoy corresponde a la dinâmica de la Unión Europea pero
que habría de ser recibido a otros niveles y concretamente en el seno de las Naciones Unidas.23
O Direito Ambiental deve ser visto como um Direito para além das fronteiras dos países,
com o intuito de proteção de um bem comum que é o meio ambiente.

21

VEIGA, José Eli. Sustentabilidade. A legitimação de um novo valor. 2 ed. São Paulo: editora SENAC, 2010. p.13

22

MARTIN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. p. 41

23

MARTIN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. p. 42
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PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE
A importância desse princípio está no fato de que a efetividade da tutela ambiental se
deriva da própria exigência da justiça distributiva, o que é válido internacionalmente.
Esse Princípio também se encontra presente na Declaração do Rio:
Princípio 7. Os estados deverão cooperar com espírito de solidariedade mundial para conservar,
proteger e restabelecer a saúde e a integridade do ecossistema da terra. Em vista de que hajam
contribuído em distinta medida a degradação do Meio Ambiente mundial os Estados tem
responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem as
responsabilidades que lhes cabe na busca internacional do desenvolvimento sustentável em vista
das pressões que suas sociedades exercem no Meio Ambiente mundial e das tecnologias e os
recursos financeiros de que dispõem.

No Princípio 27, dessa mesma Declaração, também existe a previsão da solidariedade a
partir do momento que diz que os Estados deverão cooperar de boa fé “com espírito de
solidariedade”.
Segundo Ramón Martín Mateo24:
Más llá de los limites que acotan las soberanias de los Estados nacionales, la solidariedad debe ser un
imperativo no solo ético, sino también practico, impuesto por la base internacional de la mayoría de
los sistemas naturales y por la necesidade de limitar, en aras del desarrollo sostenible, un excesivo
uso de los recursos, lo que requiere obligadamente y a la vez consecuencia y corolário de la puesta
en vigor de los principios antes enunciados.

Alinhado com o Princípio da Solidariedade, deve-se destacar também o Princípio da
Cooperação25, que consagra o caráter internacionalista e planetário da crise ambiental, porquanto
declara o marco jurídico da solidariedade entre todos os Estados e seus respectivos cidadãos na
efetivação da proteção ambiental.26
O Princípio da Cooperação também está expresso na Constituição da República Federativa
do Brasil, no seu artigo 4º27, inciso IX que trata da cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade, bem como, de forma indireta, também no inciso II que estabelece a prevalência dos
direitos humanos nas relações do Estado brasileiro no plano internacional.
24

MARTIN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. p. 44.

25

Consubstanciado nos Princípios 5,7,12,13,14,18,19 e 27 da Declaração do Rio (1992)

26

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção ambiental. A dimensão ecológica da dignidade humana no marcojurídico constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2008. p. 141.

27

Artigo 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. [...]

II – garantir o desenvolvimento nacional;
IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Brasília, Poder Constituinte Originário, 1988)
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Por fim, registra-se que a superação da concepção moderna do Estado nacional e sua inaptidão e
limitação para lidar com a problemática ambiental global, coloca, diante da dimensão universalista
da problemática ambiental, a ideia, de uma República Ambiental Mundial, impulsionando o princípio
28
democrático e a tutela dos direitos fundamentais para além das fronteiras nacionais.

Assim a solidariedade deve ser não só um imperativo ético, mas também prático imposto
pela base internacional da maioria dos sistemas naturais e pela necessidade de limitar, com base
no desenvolvimento sustentável, um excessivo uso dos recursos.

PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE
Ao tratar-se de Direito Ambiental, que tem como finalidade a proteção do meio ambiente
como forma de garantia da vida humana na terra, há sempre que se pensar globalmente como já
referendado acima, porém, para que seja alcançado esse objetivo global há que se agir
localmente, pensando-se nas mudanças necessárias na proximidade em que cada um se encontra,
para assim se alcançar uma extensão maior dessa proteção.
El otro extremo del aforismo ‘pensar globalmente, actuar localmente’, se corresponde con el
principio de subsidiariedad. Este principio implica que esa ejecución y en caso, la toma de decisiones
se debe situar en la instancia más próxima al problema siempre que pueda resolverse
29
satisfactoriamente.

Continua esse mesmo entendimento Ramon Martin Mateo30: “Correlato de la globalidadad
es la subsidiariedade que se corresponde con el outro extremo del aforismo “pensar globalmente,
actuar localmente”.
O princípio da subsidiariedade, nesse aspecto, tem um papel importante, na medida em que, à luz da
máxima do movimento ambientalista de “pensar globalmente e agir localmente”, reconhece a
autonomia de todos os entes políticos, assim como os movimentos sociais, descentralizando a
atuação política e o poder estatal. O princípio prega justamente a ideia de que entre centralizador
(por exemplo a União) só deve agir quando os entes menores (por exemplo, Estados e Municípios)
não tiverem condições estruturais para enfrentar determinado problema ambiental, dando forma a
um sistema político mais democrático e participativo, uma vez que as decisões estariam sendo
tomadas por instâncias políticas mais próximas dos cidadãos. O mesmo raciocínio deve ser
empregado na perspectiva internacional, só devendo, por exemplo, a Organização da Nações Unidas
intervir em determinada situação ambiental problemática diante da incompetência ou omissão dos
31
Estados nacionais solucionarem tal hipótese.

Assim incumbe a cada região, município ou outro lugar local, adotar as medidas
apropriadas para assegurar a adequada gestão dos próprios resíduos.
28

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção ambiental. p. 142

29

ALENZA GARCÍA, José Francisco. Manual de derecho ambiental. Navarra: litografia IPAR, S.L, 2001. p. 46

30

MARTIN MATEO, Ramón. Manual de derecho ambiental. p. 43

31

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção ambiental. p. 140.
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PRINCÍPIOS EXPRESSOS E ESPECÍFICOS
Como dito alhures são aqueles princípios que falam especificadamente sobre determinada
parte do Direito Constitucional, sendo na presente pesquisa o Direito Ambiental.
Assim, esses princípios “[...] possuem características muito próximas daquelas encontradas
nas regras jurídicas, principalmente quanto à sua auto-aplicabilidade. São princípios
essencialmente jurídicos”32

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO
Trata-se de um dos princípios mais importantes que norteiam o Direito Ambiental, eis que a
prevenção é preceito fundamental, uma vez que os danos ambientais, na maioria das vezes, são
irreparáveis e irreversíveis.
O Princípio da Prevenção tem como objetivo principal antecipar aos processos de
degradação ambiental, mediante adoção de políticas de proteção dos recursos naturais.
No es de extrañar por ello que el principio de prevención es considerado la regla de oro del derecho
ambiental. La prevención implica, a principio, la prohibición de contaminar. Y cuando sea inviable la
contaminación cero, el principio propugna la reducción de la contaminación y de su nacividad pra el
33
medio.

A Declaração de Estocolmo reconhece expressamente a existência desse Princípio:
Princípio 6. O despejo de substâncias tóxicas ou de outras substâncias e deliberação de calor em
quantidades ou concentrações que excedam a capacidade do meio ambiente de absorvê-las sem
dano, deve ser interrompido com vistas a impedir o prejuízo sério e irreversível aos ecossistemas.

Na Declaração do Rio ocorrida em 1992 também há a previsão desse Princípio:
Princípio 15. Para proteger o meio ambiente medidas de precaução devem ser largamente aplicadas
pelos Estados segundo suas capacidades. Em caso de risco de danos graves ou irreversíveis, a
ausência de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de
medidas efetivas visando a prevenir a degradação do meio ambiente.

A Constituição da República Federativa do Brasil expressamente adotou o Princípio da
Prevenção, ao preceituar, no caput do artigo 225, é dever do Poder Público e da coletividade,
proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações.
Existem alguns que confundem tal Princípio com o Princípio da Precaução, porém a
32

CRUZ, Paulo Márcio. GOMES, Rogério Zuel. Princípios constitucionais e direitos fundamentais. Contribuições ao debate. p. 29.

33

ALENZA GARCÍA, José Francisco. Manual de derecho ambiental. p. 44.

285
Produção Científica CEJURPS – 2015

respeito das diferenças dos dois convém se trazer algumas considerações para que essa confusão
não persista.
Que precaução e prevenção se achem intimamente relacionadas não resta dúvida. Porém, há que se
considerar que a prevenção deve guiar as ações administrativas nos exames de autorizações e
licenças de atividades que possam afetar o meio ambiente, bem como para exigências do estudo de
impactos ambientais irreversíveis. Já a precaução se acha relacionada com danos ambientais
irreversíveis ou a incertezas científicas, obrigando à realização de, pelo menos, duas perícias antes da
34
liberação ou autorização de uma atividade ou prática.

A prevenção, assim, é elemento de concretização do princípio da precaução.
Los controles administrativos previos de las actividades y, en menor medida, la previsión de
consecuencias jurídicas desfavorables (responsabilidad civil, administrativa y penal) cuando se
superen los niveles de contaminación admitidos, constituyen una aplicación de este princípio. Otra
manifestación concreta del princípio de prevención es la imposición del uso de las mejores
tecnologías disponibles (cláusula BAT), matizada con la accesibilidad en términos econômicos: mejor
35
tecnología disponible que no implique costos excelsios (clausula BATNEC).

Segundo Paulo de Bessa Antunes 36 , “O Princípio da prevenção aplica-se a impactos
ambientais já conhecidos e dos quais se possa, com segurança, establecer um conjunto de nexos
de causalidade que seja suficiente para a identificação dos impactos futuros mais prováveis”.
É com base, portanto, nesse princípio, que o licenciamento ambiental e, até mesmo, os
estudos de impacto ambiental podem ser realizados e são solicitados. O licenciamento ambiental,
na qualidade de principal instrumento apto a prevenir danos ambientais, age de forma a evitar e,
especialmente, minimizar e mitigar, os danos que uma determinada atividade causaria ao meio
ambiente, caso não fosse submetida ao licenciamento ambiental. No decorrer da pesquisa será
abordado de forma mais aprofundada acerca desse tema.
Além da análise através dos estudos de impacto ambiental e para o verdadeiro alcance do
Princípio da Prevenção segundo Celso Antonio Pacheco Fiorillo37 deve haver uma consciência
ecológica da população.
A prevenção e a preservação devem ser concretizadas por meio de uma consciência ecológica, a qual
deve ser desenvolvida através de uma política de educação ambiental. De fato, é a consciência
ecológica que propiciará o sucesso no combate preventivo do dano ambiental. Todavia, devemos ter
em vista que a nossa realidade ainda não contempla aludida consciência, de modo que outros
instrumentos tornam-se relevantes na realização do princípio da prevenção. Para tanto, observamos
34

SAMPAIO, José Adércio Leito et al. Princípios de direito ambiental – Na dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte:
Del Rey, 2003. p. 71.

35

ALENZA GARCÍA, José Francisco. Manual de derecho ambiental. p. 45.

36

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006. p. 39.

37

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. p. 37.
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instrumentos como o estudo prévio de impacto ambiental (EIA/RIMA), o manejo ecológico, o
tombamento, as liminares, as sanções administrativas etc. Importante refletir que o denominado
Fundo de Recuperação do Meio Ambiente passa a ser um mal necessário, porquanto a certeza de
destinação de uma condenação para ele mostra-nos que o princípio da prevenção do meio ambiente
não foi respeitado.

No plano da Administração Pública também existe previsão da existência desse princípio,
que é o caso das licenças, das sanções administrativas, da fiscalização e das autorizações, entre
outros atos realizados pelo Poder Público, determinantes da sua função ambiental de tutela do
meio ambiente.
Seja como for, políticas e medidas preventivas devem ser orientadas não apenas em
sentido conservacionista, mas principalmente com o objetivo de obtenção de um
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais, pois a existência de danos ambientais
originados por um empreendimento específico é avaliada em conjunto com os benefícios que são
gerados pelo mencionado empreendimento e, a partir de uma análise balanceada de uns e outros
é que surge a opção política consubstanciada no deferimento ou no indeferimento do
licenciamento ambiental. Essa ideia é muito importante para o tema central dessa tese, pois a
implantação do porto em uma cidade vai depender de um deferimento desse licenciamento
ambiental.

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
Sabe-se que o cuidado com o Meio Ambiente é algo essencial para que seja possível a
manutenção da existência da vida humana no planeta. Também é de conhecimento de todos que
existem alguns danos ocasionados ao meio ambiente e que jamais poderão ser reconstituídos.
Desta forma surge o Princípio da Precaução com o objetivo central de impedir esses danos.
Também chamado de Princípio da Prudência ou Cautela.
A articulação mais comumente conhecida e empregada deste princípio é encontrada na Declaração
do rio, a qual estabelece que, havendo ameaças de danos sérios e irreversíveis ao meio ambiente, a
falta de certeza científica absoluta não deve ser usada como razão para se adiar a adoção de
38
medidas economicamente viáveis destinadas a evitar ou reduzir os danos em questão.

Complementa José Francisco Alenza Garcia39: “El principio de cautela aconseja no tomar
decisiones arriesgadas cuando no se connozcan cientificamente con certeza las posibles
consecuencias. El principio 15 de la Declaración de Río dispone lo siguiente [...]”.
38

SAMPAIO, José Adércio Leito et al. Princípios de direito ambiental – Na dimensão internacional e comparada. p. 17.

39

ALENZA GARCÍA, José Francisco. Manual de derecho ambiental. p. 45
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El principio de cautela, en suma, enfatiza el principio de prevención al reforzar la adopción de
medidas preventivas o impedir la actividad en caso de dudas sobre la efectividad de los remedios o
cuando los riesgos son muy importantes. O, dicho más sencillamente, el principio de precaución
refuerza la prevención porque establece una pauta para actuar la prevención en situaciones de
40
incertidumbre científica.

Surge a indagação de quando deverá ser aplicado tal princípio e segundo José Adércio Leito
Sampaio41:
No estado atual em que se encontra sua elaboração no Direito Internacional, a resposta a esta
questão é obtida pela conjugação das idéias de incerteza científica e natureza da ameaça de
degradação ambiental que se pretende prevenir. Assim, pode-se dizer que o princípio da precaução
deve ser aplicado quando houver incerteza científica sobre a plausibilidade da ocorrência de danos
ambientais graves.

O Princípio da Cautela é o princípio jurídico ambiental apto a lidar com situações nas quais
o meio ambiente venha a sofrer impactos causados por novos produtos e tecnologias que ainda
não possuam uma acumulação histórica de informações que assegurem, claramente, em relação
ao conhecimento de um determinado tempo, quais as consequências que poderão advir de sua
liberação no ambiente.42
Dessa afirmação surge então o questionamento de qual seria o grau de incerteza científica
necessária para que haja a utilização de medidas de precaução. O que se percebe nos julgados dos
tribunais pátrios é que a ideia de precaução encontra-se fundamentalmente associada à existência
de qualquer evidência objetiva que indique a possibilidade de ocorrência de um dano ao meio
ambiente.43
Outra indagação que deve ser feita ainda é quanto à aplicação desse princípio e qual a
gravidade do dano ao meio ambiente ou a intensidade do impacto ambiental negativo a saúde
humana que justificaria sua aplicação.
“Neste caso, há um entendimento inequívoco subjacente às decisões dos diferentes
tribunais nacionais de que o dano ou impacto ambiental a ser evitado deve ser considerado
significativo”.44 Para tanto a ferramenta a ser utilizada para saber essa extensão do dano ou
impacto ambiental é feita através do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), existente na maioria das
legislações ambientais mundiais.
40

BETANOR RODRIGUES, A. Instituciones de derecho ambiental. Madri: La Ley, 2001.
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SAMPAIO, José Adércio Leito et al. Princípios de direito ambiental – Na dimensão internacional e comparada. p. 18.
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ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p. 33.
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SAMPAIO, José Adércio Leito et al. Princípios de direito ambiental – Na dimensão internacional e comparada. p. 18.
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SAMPAIO, José Adércio Leito et al. Princípios de direito ambiental – Na dimensão internacional e comparada. p. 19.
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Nesse iterem há que se considerar o entendimento do grupo ambientalista Greenpeace:
“Não emita uma substância se tiver provas de que ela irá prejudicar o meio ambiente”.45
Paulo de Bessa Antunes 46 manifesta-se contrariamente a esse entendimento e traz
considerações relevantes acerca da necessidade ou não da aplicação desse princípio.
A compreensão, em eu ponto de vista é equivocada, pois a quantidade de substâncias inocuas para
com o meio ambiente é muito pequena, talvez inexistente. Por outro lado, não existe nenhuma
certeza de que uma determinada substância não irá prejudicar o ambiente, pois a verdade científica
é historicamente determinada, mediante a adoção de certos critérios, aceitos pela comunidade
científica internacional. Não há nenhuma atividade humana que possa ser considerada isenta de
riscos; o que a humanidade faz, em todas as atividades, é uma análise de custo e benefícios entre o
grau de risco aceitável e o benefício que advirá da atividade.[...] Portanto, se estudos preliminares
demonstram ser muito pequena a possibilidade de um dano, nada justifica que a medida não seja
tomada, até para que possa servir como medida de estudo.

O terceiro passo a ser observado para a aplicação do referido Princípio é quais as ações que
devem ser adotadas quando se decide por sua aplicação.
Seguindo o descrito na Declaração do Rio as ações exigíveis em tais circunstâncias
consistem em medidas economicamente viáveis para se prevenir ou mitigar os possíveis impactos
negativos esperados. “Desse modo, as medidas adequadas podem variar conforme estejam sendo
adotadas por um país em desenvolvimento ou por um país desenvolvido”. 47
A quarta indagação é de quem tem a responsabilidade de demonstrar se existe ou não
certeza científica suficiente sobre o curso da ação a ser adotada, se os impactos negativos são
significativos e se as medidas proposta são economicamente viáveis.
Não obstante, outras articulações do princípio da precaução no plano internacional afirmam de
forma bem específica que cabe ao proponente da obra ou atividade o ônus da prova dos fatos
relevantes associados à sua implementação. [...] esse, entendimento assenta-se no reconhecimento,
obtido no curso da própria adoção do princípio da precaução, de que impactos ambientais negativos
graves encontram-se inerentemente associados a muitos projetos e atividades de diferente natureza
e magnitude, razão pela qual o ônus da demonstração de sua viabilidade ambiental deve recair
48
sobre aqueles que se beneficiarão de sua implantação, criando os riscos que devem ser evitados.
Assim esse princípio tem duas grandes concepções, uma forte e outra fraca. “A concepção forte postula o
impedimento das ações levisas e a máxima in dúbio pro natureza, quase sempre amparada na ideia de que os sistemas
naturais têm direitos e valores intrínsecos”.49

45

LEGGET, Jeremy (org.) Aquecimento global. O relatório do Greenpeace. Rio de Janeiro: FGV, 1992. p. 425.
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ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. p.34.
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SAMPAIO, José Adércio Leito et al. Princípios de Direito Ambiental – Na dimensão internacional e comparada. p. 20.
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Já a concepção fraca leva em consideração os riscos, os custos financeiros e os benefícios
envolvidos na atividade, avaliando a necessidade efetiva da atividade.
“A precaução, nesse sentido, coincide com uma operação de benefício global razoável,
apurado entre os componentes financeiros e imateriais em jogo entre a previsibilidade e a dúvida
do risco e o retorno social esperado com o empreendimento. É essa a perspectiva dominante
entre os teóricos”.50
Na Constituição da República Federativa do Brasil há previsão legal desse Princípio da
Precaução no artigo 225, parágrafo 1º, inciso II, in fine, IV e V:
Art. 225. omissis
Parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito incumbe ao Poder Público:
[...]
Inciso II. Preservar a diversidade a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
[...]
Inciso IV. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividades potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade.
Inciso V. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.

O primeiro inciso cria a incumbência estatal de fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa
e manipulação de material genético. No inciso IV, exige-se a realização de estudo prévio de
impacto ambiental no caso de realização de obra ou atividade potencialmente causadora de
significativa degradação do meio ambiente. O inciso V impõe o dever de controle da produção,
comercialização e do emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.
Assim percebe-se que o Princípio da Precaução está plenamente inserido na legislação
constitucional brasileira.
O princípio da precaução se resume na busca do afastamento, no tempo e no espaço, do perigo; na
busca também da proteção contra o próprio risco e na análise do potencial danoso oriundo do
conjunto de atividades. Sua atuação se faz sentir, mas aproximadamente, na formação de políticas
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públicas ambientais, onde a exigência de utilização da melhor tecnologia disponível é
51
necessariamente um corolário.

Para o alcance desse princípio do Estado há que estar empenhado para o desenvolvimento
de políticas públicas que visem:
a) a implementação de pesquisas no campo ambiental;
b) melhoramento e desenvolvimento de tecnologia ambiental;
c) construção de um sistema para observação de mudanças ecológicas;
d) imposição de objetivos de política ambiental a serem alcançados a médio e longos prazos;
e) sistematização das organizações no plano de uma política ambiental;
f) fortalecimento dos órgãos estatais competentes para a melhora na execução dos programas
ambientais;
g) formação de textos legislativos visando a efetiva organização política e legislativa da proteção
52
ambiental.

Portanto, para a aplicação desse Princípio da Precaução deve-se observar as palavras de
Paulo de Bessa Antunes53:
A expressão normativa do princípio da precaução se materializa nas diversas normas que
determinam a avaliação dos impactos ambientais dos diferentes empreendimentos capazes de
causar lesão ao meio ambiente, ainda que potenciamente. Não há qualquer previsão legal para uma
aplicação genérica desse princípio da precaução, sob o argumento de que os superiores interesses
da proteção ambiental assim o exigem. De fato, é muito comum que, na ausência de norma
específica para o exercício de uma determinada atividade, a administração pública se socorra de
uma equivocada interpretação do princípio da precaução para criar obstáculos a tal atividade,
violando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da prevalência dos valores do
trabalho e da livre-iniciativa e frustando os objetivos fundamentais da República quais sejam garantir
o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, CF) e erradicar a pobreza e marginalização (art.3º, III, CF).
Juridicamento o Princípio da Precaução como mero princípio setorial, não pode se sobrepor, por
exemplo, aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), dos valores sociais do
trabalho e da livre-iniciativa (art. 1º, IV, CF). Isso para não se falar na impossibilidade de
sobreposição de outros princípios setoriais, tais como o da legalidade (art. 37, CF), com o quais deve
se harmonizar, visto que hierarquicamente nivelados.

De todo exposto depreende-se que para preservação do Meio Ambiente há a necessidade
de observação do Princípio da Precaução, como forma de proteção ambiental para se evitar danos
graves e irreparáveis, porém deve ser considerado sempre que somente se justifica
constitucionalmente essa aplicação quando observados os princípios fundamentais da República e
ante a inexistência de norma capaz de determinar a adequada avaliação dos impactos ambientais.
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“Fora de tais limites, a aplicação do princípio da precaução se degenera em simples arbítrio”.54

PRINCÍPIO DO POLUIDOR / PAGADOR
O Princípio do Poluidor-pagador, também conhecido como PPP, foi agasalhado pelo
enunciado nº 6 da Declaração do Río de Janeiro, com a seguinte redação:
Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as
autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos custos ambientais e o uso de
instrumentos econômicos, levando a devida conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os
55
investimentos internacioanais.

Há que ser considerado que esse princípio não trata da possibilidade de “pagar para poder
poluir”, não se pode buscar nele formas de contornar a reparação do dano, estabelecendo licença
ao poluidor. O seu conteúdo é bem diverso disso.
Significa dizer que “[...] o poluidor deve arcar com os custos relativos às medidas de
prevenção e luta contra a poluição”56. Assim os custos dessas medidas vão repercutir no preço dos
bens e serviços, que estão na origem da poluição, em razão de sua produção do seu consumo.
“Podemos identificar no princípio do poluidor-pagador duas órbitas de alcance: a) busca
evitar a ocorrência de danos ambientais (caráter preventivo); e b) ocorrido o dano, visa sua
reparação (caráter repressivo)”.57
Assim o poluidor deve fazer toda prevenção possível para que a atividade que vai realizar
não cause dano ao meio ambiente (prevenção), e num segundo momento, caso esse dano ocorra
mesmo tomando-se toda a prevenção, trata o princípio da necessidade de sua reparação.
Segundo José Francisco García58:
No se trata de exigir una responsabilidad por la contaminación causada, sino que de manera previa
esté garantizado el pago de la contaminación (mediante la repercusión del coste ambiental al precio
de los productos, contaminantes, mediante cánones, tasas u otros tributos ambientales, etc). Por
eso, se relaciona con los principios de prevención y de corrección haciendo que ésta no resulte
rentable.

Não se trata de mera responsabilização civil, porque esta busca apenas a reparação por
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danos pretéritos ao passo que o PPP privilegia a prevenção, pois a internalização dos custos
decorrentes de atividade poluidora pode ser evitada ou minimizada com uma mudança de atitude
do poluidor em relação as consequências externas de suas atividades.59
El principio de quien contamina paga ha evolucionado de una finalidad recaudatoria a una finalidad
compensatória (que se destine lo pagado a la restauración del medio contaminado). El riesgo que se
corre con este principio es que se aplique de manera insuficiente o inadecuada, de forma que se
logre un effecto contrario. El precio que debe pagarse por contaminar no debe resultar rentable en
comparación con el coste de los mecanismos anticontaminantes. Debe tener un caracter gravoso
que incite a no contaminar. Además, deberán establecerse los instrumentos que sean precisos para
evitar que el pago se convierta en la aquisición de un derecho a contaminar (por ejemplo reservando
60
la posibilidad de revision de las condiciones en las que se permite la contaminación).

Dessa forma deve-se observar que, independentemente de sua natureza, as regras de
responsabilidade civil pela reparação de danos ambientais não são hábeis a promover uma
completa internalização dos custos de reparação do meio ambiente degradado.61
“O princípio do poluidor pagador, em casos tais, funciona como uma ferramenta que
permite aos Estados conduzirem os atores econômicos a arcar com todos os custos dos impactos
negativos da produção de bens e serviços mesmo antes que estes venham a ocorrer”. 62
A definição desse princípio foi dada pelas diretivas da Comunidade Econômica Européia,
que preceitua: “[...] as pessoas naturais ou jurídicas, sejam regidas pelo direito público ou pelo
direito privado, devem pagar os custos das medidas que sejam necessárias para eliminar a
contaminação ou para reduzi-la ao limite fixado pelos padrões ou medidas equivalentes que
assegurem a qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder Público competente”.63
O setor produtivo, muitas vezes, critica a formulação do princípio do poluidor-pagador
argumentando que, em uma economia de mercado, a produção de bens ou serviços vincula-se a
preferências exprimidas pelos consumidores. Desse modo, os produtores de bens e serviços não
poderiam ser obrigados a arcar com todos os custos ambientais de sua colocação no mercado, pois
esta ocorre como uma função da demanda, razão pela qual o consumidor também deveria ser
obrigado a arcar com uma parcela desses custos. A maioria dos Estados, contudo, reluta em alocar
custos ambientais diretamente aos consumidores, o que não significa que estes não lhes serão
64
indiretamente transferidos por intermédio do processo de formação de preços.

Nesse princípio, então, há potenciais de custos que podem ser alocados, os custos de
prevenção, de controle e de reparação.
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Os custos de prevenção associam-se à medidas de prevenção dos impactos negativos
decorrentes do desenvolvimento de determinada atividade econômica.65
“Já os custos de controle consistem nos custos associados aos sistemas de controle e
monitoramento ambiental cuja adoção é exigida como requisito para implantação e operação de
empreendimentos potencialmente poluidores”.66
Por fim, os custos de reparação são aqueles associados à adoção de medidas de
recuperação ou reabilitação ambiental. São esses custos que se discutem nas ações de
responsabilidade civil por dano ao meio ambiente.67
“O Princípio do poluidor pagador induz aos Estados a promover uma melhor alocação dos
custos de prevenção e controle, razão pela qual sua aplicação é considerada como parte
integrante da orientação geral do Direito Ambiental de se evitar episódios de degradação do meio
ambiente”.68
Na Constituição da República Federativa do Brasil também se encontra esse princípio no
artigo 225, parágrafo 3º:
Art. 225. Omissis
[...]
Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

Desta forma o Princípio do Poluidor-pagador é considerado um dos princípios
fundamentais e estruturais do Direito Ambiental. Um princípio que pode ter muitas formas
diversas de manifestações, porém em todas elas existe uma ideia de que o contaminador deve
fazer o pagamento pelos gastos gerados pela contaminação, já se integralizando nisso os custos
sociais derivados do mesmo.69
Assim, sem prejuízo de reconhecer seu efeito desincentivador, este princípio consiste
fundamentalmente em mecanismos compensatórios pelos custos causados pela contaminação.
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A antítese do princípio poluidor pagador encontra-se no princípio do ônus social. De acordo com
este princípio, as medidas de implementação da qualidade ambiental devem ter seus custos arcados
pela coletividade, podendo o Estado contribuir com uma parte do custo, diminuindo a carga de
70
impostos que recairia sobre o cidadão.

Sendo assim adotando-se o Princípio do ônus social haverá a divisão dos custos de proteção
ambiental pela sociedade, ou seja, pelos pagadores de impostos. “Desta forma recaem sobre o
Estado os encargos de proteção ambiental, sobretudo quando se trata do financiamento direto e
indireto, estimulando um trabalho privado de proteção ambiental”.71
Dentro da doutrina existe ainda um outro Princípio dentro deste, que está sendo por ora
tratado, que é o do usuário pagador, o qual se refere a possibilidade de utilização de um recurso
ambiental, desde que observadas as normas vigentes.
Trata-se de pagar pelo uso privativo de um recurso ambiental de natureza pública, em face
de sua escassez, e não como uma penalidade decorrente de ilícito.

PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO
Para que ocorra a eficaz proteção ambiental há a necessidade da participação política dos
cidadãos, o que se alcança nos sistemas democráticos.
A partir da redemocratização do Brasil, ocorrida na década de 80, a sociedade civil
organizada começa a atuar de modo expressivo, reivindicando a sua participação nos processos
decisórios, inclusive aqueles relativos ao meio ambiente.72
La participación política y administrativa de los ciudadanos en los asuntos públicos es una de las
características de los sistemas democráticos. Princípio que no se limita a la participación política en
73
los asuntos políticos, sino que se extiende a las diversas formas de participación administrativa.

E continua o mesmo autor:
El sector ambiental la necesidad de la participación ciudadana de tipo administrativa, es mayor que
en otros ámbitos porque el Derecho Ambiental es fundamentalmente administrativo y también
74
porque la protección ambiental adecuado y del deber de conservalo.

Essa participação não é aleatória, pois o artigo 225 da Constituição da República Federativa
do Brasil assegura “o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” e impõe
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tanto ao Poder Público como a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.
Verifica-se nesse dispositivo duas vertentes para a participação da coletividade: (1) respeitando as
normas de proteção ambiental e (2) exigindo do Poder Público, por meio da sociedade civil
organizada, medidas atinentes a solucionar as questões relativas ao meio ambiente, desde a
formulação de novas regras, como a atuação efetiva dos órgãos e entidades de controle ambiental,
75
na luta contra a degradação e a poluição.

Sendo assim, percebe-se que a participação de todo cidadão na proteção ambiental é
imprescindível, sendo de suma necessidade. Esse Princípio foi amplamente observado na Lei
6938/81, ao instituir o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), de cujos órgãos colegiados
federal, estaduais e municipais participam a sociedade civil.

PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
Deste princípio destaca-se a essência de que a proteção ao meio ambiente é de
responsabilidade de toda humanidade que deve unir-se no sentido de estabelecimento de
medidas comuns que sejam eficazes à proteção ambiental.
Este princípio deriva también el de la solidadaridad intercomunitaria. Los problemas ambientales son
comunes a toda la humanidad, pero las posibilidades para afrontarlos son muy distintas según los
países. Además, no todos los países son igualmente resposables de la contaminación. De ahí el
reconocimiento de que los Estados tienes responsabilidades comunes pero diferenciadas, tal y como
76
se indican principio 7 de la Declaración de Río.

As Convenções Mundiais já referendadas nessa pesquisa reportam-se a essa
responsabilidade comum.
“La manifestación más importante de este principio hasta el momento se contiene en el
Convenio marco sobre cambio climático de 1992 y en su Protocolo de Kyoto de 1997, en los se han
fijado deberes distintos para lo países desarrollados y para los países en desarrollo”. 77
O Protocolo de Kyoto (Japão) prevê que os países desenvolvidos devem reduzir a emissão
de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5,2 % em relação aos níveis apresentados em
1990. Já os países em desenvolvimento como o Brasil, não tem compromissos de diminuição na
emissão de gases.78
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Portanto, não há que se falar em responsabilidade ambiental sem abordar o tema acerca
da necessidade de comprometimento de toda sociedade na proteção ambiental, para tanto
também se faz necessário uma colaboração transnacional, eis que como dito alhures, o Direito
Ambiental transcende as barreiras da nacionalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os Princípios são espécies de normas. Assim, as normas jurídicas são gênero, dentre as
quais existem duas espécies, os Princípios e as regras.
Os Princípios podem ser divididos em expressos e não expressos. Os expressos são os
explicitamente formulados numa adequada disposição constitucional ou legislativa; já os não
expressos são desprovidos de disposição, ou seja, não estão explicitamente formulados em
disposição constitucional ou legislativa, mas elaborados ou ‘constituídos’ por intérpretes.
Os Princípios não expressos do direito ambiental são: o Princípio da Ubiquidade, e desse
princípio extrai-se a essência do Direito Ambiental que tem a capacidade de estar em todos os
lugares ao mesmo tempo, eis que todos os sujeitos são usuários do meio ambiente; o Princípio da
Sustentabilidade decorre de sustentação, o qual, por sua vez, é aparentado à manutenção,
conservação, permanência, continuidade e assim por diante. Ela deve ser vista como um valor que
só começou a firmar-se meio século depois da adoção, pela Organização das Nações Unidas, da
Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948; o Princípio da globalidade que traz o Direito
Ambiental como um direito global, com a finalidade de abranger todo o mundo de forma
integrada e organizada; o Princípio da Solidariedade, pois a efetividade da tutela ambiental se
deriva da própria exigência da justiça distributiva, o que é válido internacionalmente; o Princípio
da subsidiariedade, pois ao tratar-se de Direito Ambiental, que tem por finalidade a garantia da
vida humana na terra, há sempre que se pensar globalmente, porém para que seja alcançado esse
objetivo global há que se agir localmente, pensando-se nas mudanças necessárias na proximidade
em que cada um se encontra para assim se alcançar uma extensão maios dessa proteção.
Os Princípios específicos do Direito Ambiental são: o Princípio da Prevenção que tem como
objetivo principal antecipar aos processos de degradação ambiental, mediante adoção de políticas
de proteção dos recursos naturais; o Princípio da Precaução que também possui como objetivo
central impedir danos ambientais; o Princípio do Poluidor/pagador, que diz que o poluidor deve,
em princípio, arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades nacionais devem procurar
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promover a internalização dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando a
devida conta o interesse público; o Princípio da Participação que diz que para que ocorra a eficaz
proteção ambiental há a necessidade de participação política dos cidadãos, o que se alcança nos
sistemas democráticos; e por fim, o Princípio da Responsabilidade compartilhada, donde se extrai
que essência da proteção ao meio ambiente é de responsabilidade de toda humanidade que deve
unir-se no sentido de estabelecimento de medidas comuns que sejam eficazes à proteção
ambiental.
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DIFICULDADES PARA CONCEITUAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA
DISTINÇÃO COM OS DIREITOS PATRIMONIAIS

Frederico Andrade Siegel1

RESUMO
O estudo dos direitos fundamentais desafia consenso sobre sua terminologia e
conceituação. Além disso, condutas não recriminadas dificultam a distinção entre direitos
fundamentais e direitos patrimoniais.
PALAVRAS-CHAVE: Terminologia. Conceito. Direitos fundamentais. Direitos patrimoniais.

INTRODUÇÃO
O presente estudo tem por objetivo apresentar alguns aspectos destacados envolvendo as
dificuldades de entendimento sobre direitos fundamentais, iniciando pela ausência de consenso a
respeito da questão terminológica para apresentação de seu conteúdo jurídico.
Na sequência, são apresentas dificuldades para conceituação da expressão direitos
fundamentais, visto que o termo direito é polivalente por sofrer influências das diversas disciplinas
que compõe as ciências humanas.
Por fim, são mencionadas algumas características distintivas entre direitos fundamentais e
direitos patrimoniais, bem como condutas não recriminadas, que introjetam discussão a respeito
da tênue fronteira entre os direitos acima mencionados.

A QUESTÃO TERMINOLÓGICA
Falar e escrever sobre direitos fundamentais depende, antes, de acordo semântico quanto
à utilização dessa expressão, vale dizer, sobre o conteúdo daquilo que se pretende transmitir. A
problemática não reside apenas na tentativa de conceituação mas também, no consenso a
1

Juiz de Direito do Estado de Santa Catarina. Mestrando em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Especialista em
Processo Civil pela faculdade de Direito de Joinville. Especialista em Direito e Gestão Judiciária pela Academia Judicial do Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina. Bacharel em Direito pela Universidade Regional de Blumenau (FUBR).

300
Produção Científica CEJURPS – 2015

respeito da sua terminologia.
Tanto na doutrina quanto no direito positivo (constitucional e internacional) são
encontradas expressões, tais como “direitos humanos”, “direitos do homem”, “direitos subjetivos
públicos”, “liberdades públicas”, “direitos individuais”, “liberdades fundamentais” e “direitos
humanos fundamentais”2 que explicitam conteúdos semelhantes.
A respeito da ausência de acordo doutrinário e legal para utilização da expressão “direitos
fundamentais”, Ingo W. Sarlet observa:
Não é, portanto, por acaso, que a doutrina tem alertado para a heterogeneidade, ambiguidade e
ausência de um consenso na esfera conceitual e terminológica, inclusive no que diz com o significado
e conteúdo de cada termo utilizado, o que apenas reforça a necessidade de obtermos, ao menos
para os fins específicos deste estudo, um critério unificador. Além disso, a exemplo do que ocorre
em outros textos constitucionais, há que reconhecer que também a Constituição de 1988, em que
pese os avanços alcançados, continua a se caracterizar por uma diversidade semântica, utilizando
3
termos diversos ao referir-se aos direitos fundamentais .

Não se pretende ingressar na diferenciação de cada expressão acima citada; mas sim,
encontrar o conteúdo e significado daquilo que se entende por direitos fundamentais.
No entanto, merece destaque a distinção apresenta por Ingo W. Sarlet entre “direitos
fundamentais” e “direitos humanos”. Estes termos, comumente utilizados como sinônimos,
encontram suas diferenças no plano de aplicação.
É que o termo “direitos fundamentais se aplica para aqueles direitos do ser humano
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado, ao
passo que a expressão 'direitos humanos' guardaria relação com os documentos de direito
internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como
tal, independentemente da sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que,
portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam
um inequívoco caráter supranacional”4.
Essa dificuldade terminológica também é levantada por Paulo Bonavides, ao questionar a
utilização indiferente das expressões direitos humanos, direitos do homem e direitos
fundamentais.

2

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6ª ed. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2006, p. 33

3

Ob. cit. p. 33.

4

SARLET, Ingo W. Ob. cit. p. 35/36.
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Temos visto nesse tocante o uso promíscuo de tais denominações na literatura jurídica, ocorrendo
porém o emprego frequente de direitos humanos e direitos do homem entre autores angloamericanos e latinos, em coerência aliás com a tradição e a história, enquanto a expressão direitos
5
fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos publicistas alemães .

A expressão “direitos fundamentais” é utilizada na epígrafe do título II da Constituição
Federal de 1988, e parece ter tido influência do constitucionalismo alemão.
A explicação sobre a transformação de nomenclatura é apresentada por Paulo Cruz, através
de uma noção histórica do surgimento do Direito Constitucional.
O Direito Constitucional surgiu para garantir a liberdade individual e proteger um conjunto
de direitos da pessoa humana, assegurando-lhe um âmbito próprio de autonomia e autodecisão, e
para deter os poderes do Estado6.
A divisão social das classes (nobreza, clero, cavaleiros, burgueses), que caracterizava a
época medieval, cedeu ao pensamento moderno, na medida em que “o constitucionalismo
proclamava um princípio de liberdade, enquanto que os direitos inalienáveis – direitos do homem
ou direitos humanos, na formulação anterior – seriam atribuídos a todos os cidadãos e não a uns
setores ou grupos”7.
A inclusão dos direitos do homem em textos constitucionais teve como consequência a
transformação de princípios filosóficos em nomas jurídicas. A conceituação de direitos do homem
ou direitos humanos decorre da noção filosófica ou ideológica, que implica reconhecer que certos
direitos são necessários para que se possa falar de ser humano e dignidade humana8.
E foi assim, portanto, que “os 'Direitos Humanos' se transformaram em 'Direitos
Fundamentais' ou, usando uma outra terminologia, em 'liberdades públicas'. Dessa forma, se
passa de um conceito jusnaturalista para um conceito positivo”9.

A PROBLEMÁTICA DA CONCEITUAÇÃO
A conceituação dos direitos fundamentais pode ser encontrada pelas diversas teorias
utilizadas para sua explicação. A teoria histórica pode explicar o desenvolvimento dos direitos
5

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional.19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 560.

6

CRUZ, Paulo Márcio. Fundamentos do direito constitucional. 2ª ed. Curitiba: Juruá, 2004, p. 153.

7

CRUZ, Paulo Márcio. Ob. cit. p. 154.

8

CRUZ, Paulo Márcio. Ob. cit. p. 154.

9

CRUZ, Paulo Márcio. Ob. cit. p. 154.
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fundamentais; teorias filosóficas se empenham em esclarecer seus fundamentos; e as teorias
sociológicas abordam a função dos direitos fundamentais no sistema social10.
Aliás, difícil haver disciplina no âmbito das ciências humanas que, a partir de sua
perspectiva e com seus métodos, não esteja em condições de contribuir com a discussão acerca
dos direitos fundamentais11.
A Constituição Federal enumera, no Título I, quais são os princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil, e no Título II, prevê alguns direitos e garantias fundamentais.
No entanto, a definição de direitos fundamentais não é encontrada no ordenamento
jurídico brasileiro, restando ao exegeta fazê-lo. E na doutrina, essa expressão pode ser
enquadrada no pensamento de alguns doutrinadores que entendem pela existência de cláusulas
abertas ou conceitos indeterminados.
Aliás, a esse respeito, oportuno os ensinamentos de Luís Roberto Barroso:
De fato, a técnica legislativa, ao longo do século XX, passou a utilizar-se, crescentemente, de
cláusulas abertas ou conceitos indeterminados, como dano moral, justa indenização, ordem pública,
melhor interesse do menor, boa-fé. Por essa fórmula, o ordenamento jurídico passou a transferir
parte da competência decisória do legislador para o intérprete. A lei fornece parâmetros, mas
somente à luz do caso concreto, dos elementos subjetivos e objetivos a ele relacionados, tal como
apreendidos pelo aplicados do Direito, será possível a determinação da vontade legal. O juiz,
portanto, passou a exercer uma função claramente integradora da norma, complementando-a com
12
sua própria valoração . (destaque no original).

No entanto, há quem discorde da expressão conceito (jurídico ou não) indeterminado, já
que, a determinação é condição de validade do conceito.
Nas palavras de Eros Roberto Grau, “se é indeterminado o conceito, não é conceito. O
mínimo que se exige de uma suma de ideias, abstrata, para que seja um conceito, é que seja
determinada”13.
Todo conceito, ainda segundo Eros Grau, “é uma suma de ideias que, para ser conceito,
tem de ser, no mínimo, determinada; o mínimo que se exige de um conceito é que seja
determinado. Se o conceito não for, em si, uma suma determinada de ideias, não chega a ser
conceito”14.
10

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 31.

11

ALEXY, Robert. Ob. cit. p. 31.

12

BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional – tomo III. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 82.

13

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 194.

14

GRAU, Eros Roberto. Ob. cit. p. 194.

303
Produção Científica CEJURPS – 2015

É possível focar a definição da expressão, pelo aspecto semântico, mediante a cissão do
termo: “direito” “fundamental”. Aliás, para tentar definir o que são direitos fundamentais, por
certo, necessário tentar entender, ainda que em linhas generalíssimas, o que se concebe por
direito.
Assim, Direito, para Norberto Bobbio, “não é norma, mas um conjunto coordenado de
normas15, e mais adiante define norma jurídica “como aquela norma 'cuja execução é garantida
por uma sanção externa e institucionalizada' ”16.
A continuidade deste raciocínio permite compreender o que ele [Bobbio] apresenta como
normal fundamental, entendida como a norma última sobre a qual se fundam todas as demais
normas, vale dizer, é a norma jurídica que produz o poder constituinte17.
A definição algébrica de Bobbio não encerra o assunto, pois o termo direito é polivalente
ao extremo, e exclui possibilidade de conceituação clara e definitiva.
No pensamento clássico o terreno do direito não é estranho à metafísica [direito natural
clássico possui dimensão cosmológica]; nem à teologia [existência de direito divino]; nem à ética
[o direito pode designar uma “faculdade moral da pessoa”]; nem à antropologia [direito natural
moderno é inerente à natureza humana]; nem à política [direito humano voluntário é
determinado pelo poder soberano do Estado]18.
No campo de compreensão multidimensional e complexo, resta claro que o termo direito
corresponde a um conceito vago, difícil de definir com rigor.
Na nossa época, essa plurivalência da palavra direito acentuou-se ainda mais: a reivindicação
incessante dos 'direitos' vinculados a pessoa é levada em consideração pelo direito objetivo; a
juridicização dos direitos subjetivos ou o reconhecimento dos 'direitos do homem' acarreta a
diferenciação deles em categorias, cuja aparente ordem classificatória ameaça mascarar inúmeras
obscuridades filosóficas.
Em sua persistência, o pluralismo semântico da palavra direito decerto não é acidental. Ele
corresponde à ambiguidade essencial de seu conceito: na verdade, a multiplicidade de relações que
o direito mantém com outros campos da existência humana mostra a dimensão da dificuldade
19
existente para circunscrever seu campo próprio .

15

BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10ª ed. Tradução de Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Título original:
Teoria dell'ordinamento giuridico. Brasília: Ed. UnB, 1999, p. 21.

16

Ob. cit. p. 27.

17

Ob. cit. p. 59/60.

18

GOYARD-FABRE, Simone. Fundamentos da ordem jurídica. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p.
XVIII.

19

GOYARD-FABRE, Simone. Ob. cit. p. XVIII.
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Não obstante as dificuldades encontradas na conceituação da própria conceituação, e da
conceituação apenas do termo “direito”, é possível encontrar conceito operacional de “direitos
fundamentais” na doutrina.
Para Paulo Bonavides20, “direitos fundamentais são aqueles direitos que o direito vigente
qualifica como tais”21. Trata-se, sem dúvida, de um conceito puramente normativo e restrito,
analisado por um critério formal.
Já pelo ponto de vista material, segundo Carl Shimitt, os direitos fundamentais “variam
conforme a ideologia, a modalidade de Estado, a espécie de valores e princípios que a Constituição
consagra. Em suma, cada Estado tem seus direitos fundamentais específicos”22.
Luigi Ferrajoli também propõe uma definição puramente formal ou estrutural de direitos
fundamentais: “são 'direitos fundamentais' todos aqueles direitos subjetivos que dizem respeito
universalmente a todos os seres humanos enquanto dotados de status de pessoa, ou de cidadão
ou de pessoa capaz de agir”23 (destaque no original).
No entanto, os direitos fundamentais possuem caráter intrínseco tão grande que
transcendem uma expressa previsão constitucional. É possível perceber, então, que os direitos
fundamentais não são aqueles apenas previstos na Constituição.
Além do catálogo de direitos fundamentais previstos expressamente na Constituição, essa
mesma Constituição fez incluir “o que não foi expressamente previsto, mas que implícita e
indiretamente pode ser deduzido”24.
Assim, pelo caráter formal, direitos fundamentais são aqueles previstos no catálogo
constitucional; e no sentido material, são aqueles que, apesar de se encontrarem fora do catálogo,
por seu conteúdo e sua importância podem ser equiparados aos direitos formalmente (e
materialmente) fundamentais25.

20

Citando Konrad Hesse

21

Ob. cit. p. 560.

22

BONAVIDES, Paulo. Ob. cit. p. 561.

23

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela
Cadermatori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cadermatori. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001. p. 9.

24

SARLET, Ingo. Ob. cit. p. 93.

25

SARLET, Ingo. Ob. cit. p. 95.
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ASPECTOS DISTINTIVOS ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E PATRIMONIAIS
Os direitos fundamentais podem ser melhor compreendidos por seus elementos
caracterizados. Luigi Ferrajoli apresenta quatro teses sobre as quais os direitos fundamentais
assentam sua definição.
A primeira delas refere-se à diferenciação de estrutura entre direitos fundamentais e
direitos patrimoniais. A segunda é fundada no caráter universal dos direitos fundamentais, base e
parâmetro da igualdade jurídica. A terceira diz respeito à natureza supranacional de grande parte
dos direitos fundamentais. E a quarta relaciona os direitos (fundamentais) às suas garantias26.
Em relação a primeira tese, Ferrajoli apresenta quatro diferenças entre direitos
fundamentais e direitos patrimoniais.
A primeira das diferenças é que os direitos fundamentais são concedidos a título universal,
enquanto o direito de propriedade é adquirido de forma singular. A liberdade, o direito à vida,
bem como os direitos políticos e sociais atingem a todos em igual forma e medida. Já os direitos
patrimoniais são exclusivos e correspondem à base da desigualdade jurídica27.
A segunda diferença é que os direitos fundamentais são direitos indisponíveis, inalienáveis,
invioláveis, intransponíveis e personalíssimos. Por outro lado, os direitos patrimoniais são
disponíveis por sua natureza – da propriedade privada aos direitos de crédito – negociáveis e
alienáveis. Não é possível tornar-se juridicamente mais livre, mas é possível tornar-se
juridicamente mais livre28.
A terceira diferença é que os direitos fundamentais são conferidos através de regras gerais
de grau normalmente constitucional. Os direitos patrimoniais, por sua vez, são sujeitos a
acontecimentos, ou seja, destinados a serem constituídos, modificados ou extintos por atos
jurídicos. Enquanto os direitos fundamentais são normas, os direitos patrimoniais são predispostos
por normas29.
A quarta e última diferença, de cunho formal, é que os direitos fundamentais são verticais,
enquanto os direitos patrimoniais são horizontais. As relações entre titulares de direitos

26

FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit. p. 15/16.

27

FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit. p. 20.

28

FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit. p. 21.

29

FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit. p. 23.
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patrimoniais são intersubjetivas do tipo civilístico (contratual, sucessória ou similar), enquanto as
relações existentes entre titulares de direitos fundamentais são do tipo publicístico, do indivíduo
nos confrontos com o Estado30.
A universalidade, acima mencionada, implica reconhecer ausência de distinção entre
nacionais e estrangeiros, já que os direitos fundamentais toca a todos, da mesma forma e medida,
como já dito, muito embora.
A extensão das declarações internacionais de direitos, que reconhecem um elenco mínimo a todos
os seres humanos, independente da sua nacionalidade, possibilitou que, efetivamente, na grande
maioria dos ordenamentos jurídicos, não existam diferenças entre nacionais e estrangeiros no que
diz respeito ao conjunto de direitos indissociavelmente ligados à dignidade humana, como o direito à
31
vida, à integridade física, etc .

Em algumas Constituições, todavia, ainda estão reservando direitos exclusivos aos
nacionais, ou a autorização ao legislador para que regule discricionariamente e de forma
discriminatória os direitos dos estrangeiros. E isso decorre de situações econômicas, no que se
refere ao direito de trabalho ou à livre residência, por exemplo, mas sobretudo, de princípios
políticos. A concepção da comunidade política como comunidade nacional, unidade por laços de
cultura e sangue, faz com que os direitos políticos se restrinjam aos nacionais, em maior ou menor
media32.
Entretanto, há uma visível tendência no constitucionalismo moderno para permitir maior
participação na vida política aos estrangeiros vinculados à atividade da comunidade nacional. O
voto do estrangeiro é aceito em muitos países33.
Como visto, os direitos fundamentais são reconhecidos pelos Estados, de forma universal a
todas as pessoas, e que são indisponíveis e inalienáveis.
Numa sociedade de livre mercado, no entanto, e difícil reconhecer que os direitos
fundamentais reúnem todas essas características, já que são poucas as coisas que o dinheiro não
compra, pois hoje, como reconhece Michael J. Sandel, quase tudo esta há venda.
Há um grande número de normas jurídicas que cedem ao mercado financeiro,
possibilitando acesso, através do poder econômico, a alguns direitos que podem ser ditos como

30

FERRAJOLI, Luigi. Ob. cit. p. 24.

31

CRUZ, Paulo Márcio. Ob. cit. p. 171.
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fundamentais.
Não há dúvidas de que a cidadania, o direito a paternidade, e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, para ficar apenas com três exemplos, podem ser caracterizados como
direitos fundamentais. No entanto, todos estes podem ser corrompidos pelo poder econômico,
numa sociedade regida pelo livre mercado.
A cidadania americana pode ser adquirida por U$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares). Em
1990 o congresso americano determinou que os estrangeiros que investissem essa quantia no país
poderiam imigrar, com suas famílias, por dois anos e posteriormente receber o green card em
caráter permanente se o investimento criasse pelo menos dez empregados. Em 2011, devido a
crise econômica imobiliária, novo projeto foi apresentado autorizando o mesmo benefício, para o
estrangeiro disposto a pagar a referida quantia na aquisição de um imóvel nos Estados Unidos. O
visto seria válido enquanto o estrangeiro permanecer proprietário do imóvel34.
Na china, a política do filho único, adotada há mais de três décadas para tentar conter a
explosão populacional, restringe a liberdade de procriação com a aplicação de multa (em torno de
U$ 30.000,00) aos casais que tiverem segundo filho (as famílias rurais são autorizadas a ter
segundo filho, caso o primeiro seja menina). No entanto, o crescimento econômico do pais tem
impulsionado a riqueza familiar, de modo que a multa tem se transformado em taxa para os mais
abastados burlar a política governamental35.
Na conferência sobre o aquecimento global realizada em Kyoto em 1997, os Estados Unidos
insistiram em que, para o estabelecimento de padrões mundiais de emissões poluentes, teria que
ser levado em consideração um esquema de permutas que permitisse aos países comprar e
vender o direito de poluir. Assim, para um país cumprir suas obrigações no contexto do Protocolo
de Kyoto, ao invés de reduzir suas próprias emissões de gases estufa, poderá pagar para reduzir
emissões em outros países36, no que se convencionou estabelecer os créditos de carbono.
A característica (in)alienável dos direitos fundamentais também atingem o direito à saúde.
Alienar algo significa tornar alheio o que lhe é próprio.
A Lei 9.434/97 permite a disposição gratuita de órgãos, tecidos e partes do corpo, em vida
34

SANDEL, Michael J. O que o dinheiro não compra: os limites morais do mercado. Tradução de Clóvis Marques, 4ª ed. Rio de
Janeiro, 2013, p. 64
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ou post mortem, para fins de transplante ou tratamento. Assim, alguém doe parte de sua saúde
para outrem. O que se proíbe, no Brasil, é mercantilizar órgãos, tecidos e partes do corpo humano.
Nos EUA, todavia, o banco de sangue é composto por um sistema misto, onde parte do
sangue é doada e outra parte por bancos comerciais a pessoas, em geral pobres, que se dispõe a
vender o próprio sangue para receber dinheiro37.
Aliás, não só o sangue pode ser vendido, mas também suas características genéticas, ou
melhor, o direito da personalidade.
Na Califórnia é sediado o Cryobank, um dos bancos de sêmen mais destacados do mundo.
Trata-se de uma empresa com fins lucrativos que anuncia em jornais universitários (oferece até
U$ 900,00 por mês) a procura de doadores. No entanto, o padrão que o Cryobank impõe para os
vendedores de esperma é altamente exigente, e aceita apenas 3% dos candidatos38.
Na própria página virtual da Cryobank39 é possível encontrar esperma mediante seleção
das mais diversas características40, não só físicas, como também, intelectuais.
Logo, é possível selecionar esperma, cujo doador (vendedor) desse esperma possuía 1,80
de altura, olhos verdes, cabelos loiros e lisos, tipo sanguíneo A+, engenheiro, pós-graduado, latino
por origem étnica, com ancestrais filipinos, praticante da religião católica, e que o doador
(vendedor) tenha aparência semelhante ao Chuck Norris.
A personalidade pode ser definida como um conjunto de caracteres do próprio indivíduo;
consiste na parte intrínseca da pessoa humana. Trata-se de um bem, no sentido jurídico, sendo o
primeiro bem pertencente à pessoa, sua primeira utilidade41.
Na atualidade, resta superada controvérsia a respeito da natureza jurídica da personalidade,
que reconhece como sendo um direito subjetivo42.
A doação de sêmen se apresenta como alternativa para o casal infértil que sonha com a
concepção de um filho. E todo sêmen, por óbvio, carrega as características do doador. E,
37
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Civilização Brasileira, 2013, p. 86.
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aparentemente, não se encontravam objeções enquanto o a doação de sêmen provinha de loteria,
com características aleatórias ou não definidas.
No entanto, quando as características do sêmen são definidas, e o banco de esperma é
introduzido no mercado livre, como objeto de compra e venda, parte das características que
formam a personalidade do doador se transformam em algo alienável.
Também é possível, para citar mais um exemplo, alugar uma barriga indiana por
U$ 6.250,00. Os casais ocidentais em busca de uma mãe de aluguel recorrem cada vez mais à
terceirização na Índia, onde a prática é legal43.
Nos casos acima citados, o direito alienado não é desnaturado, em sua essência, pelo ato
negocial, já que o alienante mantém saúde e personalidade, mesmo após a doação de sangue, de
sêmen, ou aluguel de barriga.
E ainda, é possível sobreviver às doações de órgãos, tecidos e partes do corpo humano,
após transplante de fígado, rim, pâncreas, medula óssea e pulmão.
E isto pode sugerir, ao menos em relação ao direito fundamental à saúde, que à
característica inalienável deve ser agregada uma nova categoria. Assim, o direito à saúde só será
inalienável naquilo que não desnaturar a sua própria essência, vale dizer, que não compromete a
existência do ser.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A definição de direitos fundamentais enfrenta problema inicial de consenso sobre sua
terminologia, visto que, se para uns, direitos fundamentais possui um significado, para outros,
esse mesmo significado é encontrado sob outra rubrica.
Além disso, para entender direitos fundamentais, necessário, antes, tentar definir o que se
entende por direito, tema componente da referida expressão, tarefa árdua e altamente complexa,
que recebe influência de diversas disciplinas, e por isso, é multidimensional.
Não fosse apenas isso, a realidade apresenta profundos desafios para distinguir direitos
fundamentais e direitos patrimoniais, fruto de uma sociedade ditada pelo livre mercado, em que
restam poucas coisas que ainda não são objeto compra e venda.

43

SANDEL, Michael J. O que o dinheiro não compra. p. 9.
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Alguns direitos que antes eram reconhecidos pelo Estado, e não estavam na esfera de
negociação entre particulares; agora podem ser negociados com o próprio Estado, como a
cidadania americana ou o direito de paternidade chinês. Eis, portanto, o primeiro exemplo prática
que dificulta distinção entre direitos fundamentais e direitos patrimoniais.
A alienação de direitos entre particulares, para que estes direitos se enquadrem entre os
fundamentais, deve ocorrer a título gratuito, pois a legislação ordinária permite a doação de
tecidos, órgãos e partes do corpo humano; então, o que se encontra vedado não é a alienação em
si, mas a taxação de um valor qualquer para tecidos, órgãos e partes do corpo.
O caráter inalienável de direitos fundamentais, portanto, se relaciona à impossibilidade de
valorar tecidos, órgãos e partes do corpo humano, pois, nesse caso, tornaria a saúde integrante
dos direitos patrimoniais. No entanto, ainda assim, foi mencionada a possibilidade de vender
sangue e sêmen, práticas reconhecidas num país altamente desenvolvido e democrático.
Esses outros exemplos práticos também dificultam sustentar uma distinção entre direitos
fundamentais e direitos patrimoniais, também somente pela caraterística da inalienabilidade do
direito ou do bem fundamental em questão.
E muito embora foram citados exemplos de práticas ocorridas em países estrangeiros,
necessário lembrar o caráter supranacional dos direitos fundamentais.
Ainda assim, sujeitar os direitos fundamentais à prática do livre mercador, desnatura sua
própria essência, na medida em que não atinge a universalidade de pessoas; o poder econômico
coage o mais pobre a vender e seleciona o mais rico a comprar, aquilo que antes, era inestimável.
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POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS: ASPECTOS DA EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS E CONFLITOS AMBIENTAIS NA ERA DOS NOVOS DIREITOS

Flávia Cristina Oliveira Santos1

RESUMO
O presente artigo revisa o conceito de povos e comunidades tradicionais a partir da
dimensão dada pela Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, destaca o uso dos territórios
de forma comunal como referente destas comunidades, discorre acerca da positivação e
aplicabilidade de direitos étnicos, culturais, territoriais previstos na Constituição de 1988, analisa
conflitos ambientais e sua relação com a exploração de recursos minerais existentes no território
nacional.

PALAVRAS-CHAVE: Povos e comunidades tradicionais. Direitos étnicos, culturais e territoriais.
Territorialidade. Exploração Recursos Naturais. Mineração. Gás de Xisto.

INTRODUÇÃO
Ao longo da história o Estado brasileiro implementou inúmeras ações negativas a grupos
minoritários. A época do Império os cidadão tinham direito ao voto, a assistência gratuita a saúde
e a instrução primária. Os portugueses e demais imigrantes, mediante o cumprimento de algumas
exigências, poderiam se naturalizar e tornarem-se cidadãos; os escravos nascidos no Brasil teriam
a condição de cidadão se fossem libertos, mas até o ano de 1871 a alforria concedida poderia ser
revogada. Os africanos em nenhuma hipótese poderiam naturalizar-se sob a alegação de ser
estrangeiros2. A Lei das Terras 601 de 18.08.1850 pôs fim sistema de sesmarias proibindo a
aquisição de terras devolutas senão através de compra, e impôs aos posseiros a obrigação de
titular as áreas ocupadas mansa e passivamente, através do pagamento de taxas, o que era

1
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impossível aos escravos e indígenas3. A este último grupo, que ocupara o território brasileiro antes
da colonização,

a lei autorizou que o governo reservasse as terras devolutas que julgasse

necessários para sua colonização4.
Atualmente, a evolução dos direitos humanos manifestado no novo constitucionalismo
latino americano, está previsto na Constituição brasileira de 1988 através da garantia de direitos
étnicos, culturais e territoriais sem os quais os direitos civis, sociais e econômicos não atingem o
preceito da razoabilidade e equidade.
Entretanto, os conflitos ambientais decorrentes de disputas de território, mineração e
obras de infraestrutura no território nacional revelam a inexistência de efeitos concretos do
direito positivado.
Recentemente, na busca de formas alternativas de matriz energética, a Agência Nacional
do Petróleo promoveu a 12ª Rodada de Licitações para a Exploração e Produção de Petróleo, Gás
Natural e gás não convencional5, o gás de xisto ou gás de folhelho, cuja técnica utilizada para sua
exploração, o fraturamento hidráulico é objeto de inúmeras criticas em razão da possibilidade de
contaminação de solo, dos aquíferos, lençóis freáticos, fauna, flora, ausência de regulamentação
na legislação brasileira e sobreposição ou proximidade com unidades de conservação e povos e
comunidades tradicionais proximidade.

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Povos e comunidades tradicionais podem ser definidos como grupos culturalmente
diferenciados, que se reconhecem como tais, com formas próprias de organização social, que
ocupam e utilizam o território e seus recursos naturais como condição sua para sua reprodução
social, cultural, religiosa, ancestral e ou econômica utilizando seus conhecimentos específicos.
O conceito de povos decorre da Convenção no. 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, que
definiu indígenas os descendentes de povos que viviam mesma região geográfica ou país desde a
época da colonização ou conquista, que mantém algumas de suas próprias instituições sociais,
3

PINTO JUNIOR, Joaquim Modesto. Farias, Valdez (org.). Coletânia de Legislação e Jurisprudência Agrária e Correlata. Tomo
I.Ministério de Desenvolvimento Agrario(MDA), Nucleo de Estudos Agrarios e Desenvolvimento Rural. 2007, p. 75
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PINTO JUNIOR, Joaquim Modesto. Farias, Valdez (org.). Coletânia de Legislação e Jurisprudência Agrária e Correlata. , p. 77
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DEUSDARÁ FILHO. Raimundo (Coordenador). Grupo de Trabalho – Portaria MMA n.218/2012. Parecer Técnico GTPEG No.
03/2013. Disponível em < http://www.brasil- rounds.gov.br/ arquivos/Diretrizes_Ambientais_ GTPEG

_12a_Rodada/Parecer_GTPEG_R12.pdf >. , p.31 e 34.>Acesso em 20.01.2015
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econômicas, culturais ou política, e tribais aqueles “cuja condições sociais, culturais e econômicas
os distingam de outros segmentos da comunidade nacional e cuja situação seja regida , por seus
próprios costumes ou tradições” 6.
No Brasil, indígenas e quilombolas tiveram constitucionalmente reconhecidos os direitos
originários as terras que ocupam. Também foram previstos direitos étnicos culturais aos demais
grupos culturalmente diferenciados que formam a vasta sociodiversidade cultural abarcada por
seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco-de-babaçu, comunidades de fundo de pasto,
faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos, varjeiros (ribeirinhos não
amazônicos), caiçaras, praieiros,

sertanejos, jangadeiros, ciganos, açorianos, campeiros,

varzanteiros, pantaneiros, geraizeiros, veredeiros, caatingueiros, retireiros do araguaia, povos de
matriz africana, ciganos e outros.
Para este trabalho nos interessa os grupos a que Ferraro Junior e Marcel Bursztyn7
denominam de povos do ecossistema, indígenas e quilombolas e demais povos da biosferacomunidades tradicionais, que se vinculam pela questão da territorialidade.

POVOS TRADICIONAIS. ÍNDIOS E QUILOMBOLAS
As comunidades tradicionais tem sua constituição fortemente relacionada a uma condição
periférica, na perspectiva de não inclusão na sociedade hegemônica. Para estes povos o
reconhecimento de direitos teve inicio com os estudos subalternos ou pós-coloniais, a partir da
discussão da alteridade, do outro, das minorias nos estados que ficou a margem do centro do
poder, índias, áfrica, América latina, dos estados do sul, dos colonizados, que no dizer de Bhabha:
“Intervém naqueles discursos ideológicos que tentam dar uma “normalidade“ hegemônica ao
desenvolvimento irregular e as histórias diferenciadas de nações, raças, comunidades, povos”.8
Nos anos que antecederam a abolição da escravatura muitos foram os libertos que
tentavam reconstituir um espaço em que pudesse praticar seus hábitos religiosos, festivos e
ancestrais9, e o principal fato propulsor da constituição de comunidades quilombolas foi “a total
6

Artigo 1, “a” e “b” Convenção 169 da OIT. Disponível em <http://portal.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3764>. Acesso em
29.01.2014
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FERRARO JUNIOR, Luiz Antonio. Bursztyn, Marcel.Tradição e Territorialidade nos fundos de pasto da Bahia: do capital social ao
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falta de oportunidades econômicas dos escravos que eventualmente fossem libertos, e a
imposição que era feita aos cativos de assimilar a cultura da matriz europeia”, conforme cita
Simeão 10.
Desse modo, do agrupamento de escravos fugidos ou libertos, através da ocupação,
compra ou doação de terras mediante testamento como o outorgado em 1877 pelo fazendeiro
Matheus José de Souza e Oliveira a seus escravos libertos dos quais descenderam membros da a
Comunidade Invernada dos Negros, em Campos Novos-SC 11 , formaram-se os

quilombos,

considerado espaço destinado a manter a própria cultura12, sendo as comunidades remanescentes
de quilombolas definidas no artigo 2º. do Decreto 4887 de 200313 como
“grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados
de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a
resistência à opressão histórica sofrida”.

Os povos indígenas foram definidos na legislação 14 nacional como indivíduos de
ascendência pré-colombiana, que se identificam e são identificados como pertencente a um grupo
étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional.
Os indígenas, assim com os remanescentes de quilombolas, têm sérios entraves à
demarcação e aos direitos de usufruto de suas terras diante da fruição e acesso de terceiros aos
recursos naturais. Possuem o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos, mas o
aproveitamento de recursos hídricos, dos potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas
minerais podem ser feitas mediante autorização do congresso, assegurado aos povos nativos os
resultados da lavra.
A Constituição Federal estabelece que o aproveitamento desses recursos minerais ocorra
“ouvidas as comunidades afetadas”15, mas esta consulta, quando realizada, é feita apenas em
Programa de Mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público-IDP como parte dos requisitos para a obtenção do título de
mestre. 2010. Disponível em:<www.idp.edu.br/component/docman/doc_> Acesso 20.11.2014, p.23-24
10
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2009.
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caráter consultivo, razão pela qual seus direitos à territorialidade e a demais direitos
constitucionais básicos como ao meio ambiente sadio segue severamente afetado.

OS EXTRATIVISTAS
No ano de 2007 foi instituída a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos
e Comunidades Tradicionais16 sob os princípios do no reconhecimento, valorização, respeito à
diversidade socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais.
Entre os objetivos dessa política foram citados a garantia do acesso aos recursos naturais
tradicionalmente utilizados, a resolução dos conflitos gerados pela implantação de Unidades de
Conservação, o estimulo a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, a garantia dos
direitos dos povos e das comunidades tradicionais afetados direta ou indiretamente por projetos,
obras e empreendimentos.
Entre as comunidades tradicionais, povos da biosfera, talvez o grupos dos extrativistas
composto pelos seringueiros, as quebradeiras de coco babaçu17, castanheiros, marisqueiras,
ribeirinhos foram os que mais avançaram

no reconhecimento e efetivação de direitos

constitucionais territoriais através da previsão de criação da Unidade de Conservação da categoria
de

Reserva Extrativistas, Lei 9.985 de 2000, que se destina ao extrativismo sustentável,

assegurando a reprodução de seu modo de vida, e cuja titularidade da área permanece sob
domínio público.
Segundo dados do ICMBIO há 40 reservas extrativistas federais, a maioria concentrada na
Amazônia, localizadas no Acre, Amapá, Roraima, Maranhão, Pará. Os principais recursos naturais
explorados são a borracha, a castanha, o babaçu, pescado18.
Acerca das Reservas extrativistas marinhas os recursos são berbigão, peixes, crustáceos e
pesca, localizados em Santa Catarina (Florianópolis)19, Rio de Janeiro (Arraial do Cabo) e Bahia
(Maragojibe, Cachoeira e Prado ) .

16

Decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2007/decreto/d6040.htm>. Acesso em 20.01.2015

17

As quebradeiras de coco babaçu tem suas atividades desenvolvidas nos Estados de Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí.
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Disponível em: http://www.ibama.gov.br/resex/amazonia.htm. Acesso em 23.11.2014
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GERAZEIROS, FAXINALENSES, FUNDO DE PASTO
Há comunidades tradicionais que se vinculam pelo uso comunal da terra sob as quais
exercem a posse. Exemplos destes grupos são os gerazeiros, que vivem no Norte de Minas gerais e
oeste da Bahia, na área de transição entre o cerrado e a caatinga, as margens do Rio São
Francisco. Tratam-se de pequenos agricultores que mantém a posse ou propriedade das terras
sem cercas, com produção de alimentos de forma diversificada, associando-a ao extrativismo.
Os faxinalenses se estabeleceram no centro sul do Paraná em meados do século XIX e a
década de 30 do século passado, e se constituíram para fins de autodefesa do campesinato
buscando assegurar sua reprodução social em conjunturas de crise econômica20. Fazem uso
coletivo recursos naturais, realizam a criação de pequenos animais, e uso privado da área de
lavoura.
A comunidade de fundo de pasto localizadas nas caatingas e cerrados nordestinos da Bahia,
realizam a criação de caprinos e ovinos utilizando a terra de forma comunal, com cerca de 100 mil
integrantes. Ferraro Junior e Marcel Bursztyn citam que a “identidade dos FP surgiu no contexto
dos conflitos agrários das décadas de 1970 e 1980 em comunidades que faziam o uso comunal de
pastagens da caatinga”. Em decorrência do capital político e conflitos agrários esta categoria
passou a aglutinar outros grupos sob a mesma denominação, incluindo quilombolas, ribeirinhos e
gerazeiros21.

FUNDAMENTOS DO DIREITO
Povos é a definição dada pela Convenção sobre povos e indígenas e tribais, Convenção 169
da Organização Internacional do Trabalho que “caracteriza segmentos nacionais com identidade e
organização própria, cosmovisão especifica e relação especial com a terra que habitam”22.
O direito de propriedade dos povos indígenas, tribais e semitribais, de forma coletiva ou
individual, foi previsto na Convenção 107 de 05.06.1957 da Organização Internacional do
20

ROCHA, Eliana Pilar. Martins. Roberto Souza.Terra e Território Faxinalense no Paraná: notas sobre a busca de
reconhecimento.UFPR. Disponível em <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/campos/article/viewFile/9554/6627>. Acesso em
20.12.2014
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FERRARO JUNIOR, Luiz Antonio. Bursztyn, Marcel.Tradição e Territorialidade nos fundos de pasto da Bahia: do capital social ao
capital político.
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Ramos,Christian . Abramo. Lais . Convenção 169 sobre povos indígenas e tribais e resolução referente a OIT. o Organização
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escritório
do
Brasil,
5ª.
edição.
2011,
P.8.
Disponível
http://portal.iphan..gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3764. Acesso em 20.01.2015
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Trabalho, ratificada pelo Brasil através do Decreto 58.824 de 14.07.1966 23 . Diante de seu
conteúdo integracionista foi sucedida pela Convenção 169 de 1.989 que dispõe acerca da proteção
dos direitos destes povos considerando seus valores e práticas culturais e territoriais24.
A nova Convenção previu dois institutos que mensuram o efetivo reconhecimento do
direito desses povos de viverem de acordo com os seus costumes e sua cultura. O direito à
autodeterminação e o direito à consulta. O primeiro assegura o direito dos povos de definir suas
próprias prioridades, seu desenvolvimento econômico, social e cultural e sua participação nos
programas, planos de desenvolvimento nacional e regional que os afetem. O direito à consulta
está materializado no dever dos governos de consultar os povos interessados, sempre que houver
medidas legislativas ou administrativas passiveis de afetá-los diretamente.
No Brasil, os direitos étnicos culturais e territoriais foram previstos em 1988 através da
proteção das culturas populares, indígenas e afro brasileiras, do patrimônio cultural e bens de
natureza material e imaterial portadores de referência à identidade, ação e memórias dos
diferentes grupos nos quais se incluem as formas de expressão, o modo de ser viver e criar(artigos
215 e 216), no direito a preservação dos conjuntos e sítios de valor histórico, paisagístico,
arqueológico, ecológico e científico, na garantia do pleno exercício dos direitos culturais, do
desenvolvimento da cultura e da diversidade étnica e regional, e por fim, no reconhecimento aos
direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios e remanescentes de
comunidades quilombolas (artigos 231 e 68 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal).

DO DIREITO À TERRITORIALIDADE
O exercício do direito à territorialidade é complexo no Brasil como se subtrai do ínfimo
numero de propriedades quilombolas tituladas.
Segundo a Fundação Cultural Palmares, órgão responsável pela promoção e preservação da
arte e da cultura afro-brasileira e do Incra, responsável pelas titulações, há 2.431 comunidades de

23

o.

Artigo 1. A presente Convenção se aplica:

[...] aos membros das populações tribais ou semitribais de países independentes que sejam consideradas indígenas pelo fato de
descenderem das populações que habitavam o país, na época da conquista ou colonização e que, qualquer que seja seu estatuto
jurídico, levem uma vida mais conforme às instituições sociais, econômicas e culturais daquela época do que as instituições
peculiares à nação que pertencem.
24

Ratificada no Brasil após treze anos, através do Decreto Legislativo 143 de 20.6.2002
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remanescentes quilombolas em 24 Estados da Federação 25 . Até 27.11.2014, somente 129
territórios foram titulados através de 171 títulos, contemplando 218 comunidades quilombolas o
que representou uma área total de 1.008.947,6181 Hectares26.
O Decreto 4887/2003 que regulamento o processo de titulação é criticado e é objeto Ação
Direta de Inconstitucionalidade 3239 proposta pelo PFL, atual Partido dos Democratas face a
inclusão de institutos jurídicos, previsto no direito internacional, como a auto identificação do
grupo remanescente, e da regulamentação do procedimento de demarcação e titulação das áreas
das comunidades quilombolas através de Decreto e não de lei ordinária.
Conforme já tivemos oportunidade de comentar, o Relator da ADIN, Ministro Ministro
Cezar Peluso, declarou em seu o voto o entendimento de que o artigo 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias não é norma de eficácia plena e imediata, que deveria ser precedido
de lei:
O Relator reputou inconstitucionais os dispositivos da norma que estabeleceriam o critério de
autoatribuição e auto definição, para caracterizar quem seriam os remanescentes das sociedades
quilombolas; b) a fixação de que seriam as terras ocupadas todas aquelas utilizadas para a sua
reprodução física, social, econômica e cultural; c) que os destinatários da norma não são
necessariamente as comunidades, não restando dúvida que a eleição do texto firmou “o direito” em
sentido individual e, d) a outorga de título pro indiviso com cláusula de inalienabilidade,
imprescritibilidade e impenhorabilidade. O ministro declarou em seu voto: “Convencido, porém, da
inconstitucionalidade do ato impugnado, não posso furtar de sopesar com igual atenção, o
crescimento de conflitos agrários e incitamento a revolta que a usurpação de direitos dele
decorrentes pode trazer, se já não trouxe. É que o nobre pretexto de realizar justiça social, quando
posto ao largo da Constituição, tem como consequência inevitável a desestabilização da paz social, o
27
que o estado de direito não pode nem deve tolerar, antes deve afastar .

Os indígenas, que representam 0,26 da população brasileira, dos quais 502.783 vivem na
zona rural e 315.180 nas zonas urbanas, possuem grupos que ainda aguardam o reconhecimento
de sua condição junto ao órgão indigenista28, e a demarcação de terras não é menos conflituosa.
O Julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do caso das Terras Indígenas Raposa do Sol,
do Estado de Roraima, PET 3388 demonstra o penoso caminho para a efetivação dos direitos
originários sobre as terras que ocupam.
25

Não
há
registros
oficiais
no
Estado
do
Acre,
em:<http://www.palmares.gov.br/?page_id=88.Acesso em 20.11.2014
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Disponível em :http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/estrutura-fundiaria/quilombolas/titulosexpe expedidos.pdf.
Acesso em 19.11.2014
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Federal.

Disponível

SANTOS. Flavia Cristina Oliveira. DAL RI JUNIOR. Arno. Direitos Étnicos Territoriais dos Remanescentes das Comunidades de
Quilombos: Uma análise do direito comparado em países da América Latina. In OLIVO. Luis Carlos Cancelilier. SILVA, Rafael
Pereffin. (Org.) Novas Perspectivas dos Direitos Sociais. Ed. Funjab, 2013 , p.124-125.
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Disponível em:http://www.funai.gov.br/index.php/indios-no-brasil/quem-sao. Acesso em 20.01.2015
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O processo de demarcação do Estado de Roraima teve inicio nos anos 70 e seguiu uma
sucessão de contestações administrativas e judiciais com julgamento somente em 2009.
Conforme Luciana Nobrega em 1988 no Ministério da Justiça publicou a Portaria nº 820 de
11/12, que declarou de posse permanente indígena a área aproximada de 1.678.800 hectares e
perímetro de 1.000 km, iniciando-se os levantamentos das benfeitorias realizadas pelos ocupantes
da região29.
Em 1999 a homologação da área passou a ser alvo de contestação entre o Estado de
Roraima e a União. Em 2005, após inúmeras ações judiciais, foi assinado decreto que homologou
de forma contínua a terra indígena Raposa Serra do Sol.
No ano de 2005 foi proposta a Petição 3388 que teve por um dos fundamentos além da demarcação
continua das terras a priorização do índio em relação às demais atividades privadas. A ação não
restou exitosa, mas a decisão teve condicionantescomo a de que o usufruto das terras indígenas não
se sobrepor ao interesse da expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas
energéticas e o resguardo das riquezas de cunho estratégico ficam a critério dos órgãos competentes
e o usufruto da área afetada por unidades de conservação fica sob a responsabilidade imediata do
30
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
, acentuando o caráter
desenvolvimentista do Estado em contrariedade aos direitos preconizados na Convenção 169 da OIT
referente a auto determinação e direito de consulta.

É necessário destacar a importância do resguardo das áreas ocupadas pelos povos
tradicionais cuja relação com o território que ocupam é de identidade, de pertencimento, cultura
e preservação de suas práticas, usos e costumes. A expulsão dessas comunidades de seus
territórios implica em marginalização, empobrecimento e perda do aprofundado conhecimento de
manejo da biodiversidade, sobretudo, porque exercem a sustentabilidade ecológica.
Ademais, o reconhecimento de seu direito de pertencimento a sua própria cultura
enquanto grupo minoritário na sociedade homogeneizada é fundamental para a sobrevivência do
próprio grupo, neste sentido ressalva Santos e Dal Ri Junior:31
como diz Cardoso a cultura e modo através do qual nos situamos no mundo. Neste sentido, “o não
reconhecimento das formas especificas de viver o quotidiano pode ser uma forma de prisão que
encarcera os indivíduos, em um modo de ser falso, deformado e redutor.

29

NOBREGA, Luciana Nogueira. “Anna Pata, Anna Yan – Nossa terra, Nossa Mãe”: a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra
do Sol e os direitos territoriais indígenas no Brasil em julgamento. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Direito
da Universidade Federal do Ceará como parte dos requisitos para a obtenção do título de mestre. 2011 . Fortaleza, cera. 330 p.

30

Disponível
em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=603021&tipo=AC&descricao=inteir
o%20Teor%20Pet%20/%203388>. Acesso em 03.02.2015
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SANTOS. Flavia Cristina Oliveira. DAL RI JUNIOR. Arno. Direitos Étnicos Territoriais dos Remanescentes das Comunidades de
Quilombos: Uma análise do direito comparado em países da América Latina.p, 109
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CONFLITOS AMBIENTAIS E EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
O Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde produzido pela Fundação
Osvaldo Cruz e a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional retrata conflitos que
afetam comunidades tradicionais e pequenos agricultores.
Segundo os dados do estudo 29% dos conflitos ocorrem na região Nordeste, seguido de
27,70% no Sudeste e 21,28% do Norte. A área rural detém 60,85% dos conflitos decorrente da
expansão capitalista, acesso aos recursos naturais, agronegócio, mineração e grandes obras de
infraestrutura como hidrelétricas e rodovias. As principais populações atingidas são os povos
indígenas, agricultores familiares, comunidades quilombolas, pescadores artesanais e ribeirinhos.
Os principais impactos se referem a alteração do regime tradicional de uso do solo e demarcação
de terras principalmente decorrente do agronegócio, infraestrutura e mineração sobre o qual
passamos a tecer considerações32.

MINERAÇÃO
O Brasil possui grandes jazidas de metais e não metais ainda não explorados e a politica
econômica tem um dos seus sustentáculos a exploração do minério responsável por 20% das
exportações na balança comercial brasileira, para o que há fortes incentivos fiscais.
O Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração Paulo Camillo Penna declarou
recentemente que:
Estima-se que, até 2050, dois terços da população mundial estarão concentradas nas cidades.
Apenas na China, 800 milhões de pessoas estão deixando o campo. Para se ter uma idéia da
dimensão desse movimento de urbanização, aquele país asiático contará com aproximadamente 20
cidades com mais de 20 milhões de habitantes cada uma.
Para acomodar essas pessoas os municípios vão precisar, além de moradias, equipar-se em termos
de saneamento, vias de comunicação e transporte – compreendo ruas, avenidas, estradas e viadutos
– entre outras obras ligadas à infraestrutura, a maioria delas construídas a partir de commodities
minerais. E para suprir essa demanda contínua e acelerada, o Brasil se coloca como um dos maiores
33
fornecedores mundiais .

Parte desses minérios festejados pela indústria da mineração

estão localizados em

32

Mapa
de
Conflitos
Envolvendo
Injustiça
Ambiental.
http://www/conflitoambiental.icict.fiocruz.br/index.php?pag=resumo>. Acesso em 18.11.2014
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PENNA, Paulo Camillo. Mineração - Um dos pilares do desenvolvimento brasileiro. Disponível
em:<http://www.pwc.com.br/pt/publicacoes/revista-temas-empresariais/assets/revista-temas-empresariais-mining-11.pdf, p.
14. Acesso13.01.2015
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Disponível

em

comunidades tradicionais. Uma das maiores reserva de ouro e pedras preciosas do Brasil, está
localizada na comunidade quilombola de Machadinho e São Domingos, em Paracatu/MG.34
A Comunidade Quilombola de Oriximiná-PA, primeira comunidade a receber a titulação de
seu território está ameaçada pela exploração de bauxita do Brasil presente em parte de seu
território. O empreendimento pertence a Mineração Rio do Norte que possui entre seus acionistas
a Vale, Companhia Brasileira de Alumínio e a Alcoa Alumínio. A licença de operação foi concedida
pelo IBAMA em 2013, sem consulta previa a comunidades, sem estudo de impacto ambiental e
sem medidas mitigatórias.
Na fase de pesquisa o empreendimento contou com a colaboração de 60 funcionários com
impactos na localidade. Após denuncia, o Ministério Público Federal recomendou a suspensão da
autorização até que fosse realizado consulta pública. Houve denuncias de que a Fundação Cultural
Palmares estivesse pressionando a comunidade para que concordasse com a mineração. 35
O Código de Mineração, Decreto Lei 667 de 1967, regulamenta o regime de
aproveitamento destes recursos e determina a participação do proprietário da terra nos direitos
de lavra, mas não é difícil perceber a impraticabilidade que tal dispositivo encerra, já que os
projetos não trazem melhorias reais aos quilombolas. E mais, inexiste regulamentação acerca da
relação entre mineradoras e comunidades tradicionais a regular as questões decorrentes da
peculiaridade do direito coletivo e da afetação com impactos negativos aos povos que possuem
uma relação de pertencimento e de símbolos com o meio em que vivem.

GÁS DE XISTO
A produção do gás do xisto foi iniciada nos Estados Unidos com a perspectiva de
substituição do petróleo até o ano de 2040. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE)em
dois anos (2017) os Estados Unidos deverão atingir uma quase auto suficiência em matéria
energética. A produção de hidrocarbonetos deve passar de “ de 84 milhões de barris/dia em 2011
para 97 milhões em 2035” originários de gases naturais líquidos e , principalmente o gás e o óleo
de xisto;36

34

Disponível em: http://www.palmares.gov.br/?p=32481. Acesso 20.01.2015

35

Disponível
em;http://global.org.br/programas/nota-em-solidariedade-aos-quilombolas-de-oriximina-ameacados-pelamineracao/. Acesso em 20.01.2015
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Disponível em;<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1399>. Acesso em 19.01.2015
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O fim da reserva de petróleo e a vulnerabilidade em sua oferta decorrente dos Estados
produtores situados nos países do Golfo Persico, Rússia ou Golfo da Guine, impeliu a busca por
novas fontes de energia e a fontes não convencionais como a proveniente do xisto37.
A Agencia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –ANP determinou através
da Resolução do Conselho Nacional de Política Energética que fossem selecionadas áreas para a
licitação , “ adotando-se eventuais exclusões de áreas por restrições ambientais”. Foram
selecionadas setores nos estados de Mato Grosso, Maranhão, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul e
Minas Gerais, localizados nas Bacias do Acre (setor SAC), do Paraná (setor SPAR-CS),de Parecis
(setores SPRC-OR e SPRC-L), do Parnaiba ( setor SPN-O), do Recôncavo (setor SREC-TI, SRCE-T2,
SREC – T3, SREC-T4 E SREC-C) e São FransciCO (SSF-N), com o total de 240 blocos dos quais 72
foram arrematados38.
Em 26 de setembro de 2013 a Agencia Nacional de Petróleo publicou o edital da 12ª.
Rodada de Licitação de Blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural, de blocos de
Bacias ainda pouco conhecidas geologicamente nos casos das Bacias de Acre-Madre de Dios,
Paraná, Parecis, Parnaíba e São Francisco, e de Bacias Maduras Recôncavo e Sergipe-Alagoas.
A tecnologia de fraturamento é hidráulico está detalhadamente explicita na seguinte
transcrição:
O gás de cisto está impregnado nas rochas e na própria formação geológica, sendo necessário
explosões para fazê-lo sair. É necessário, também, que se faça, a partir da perfuração vertical,
perfurações horizontais nas suas camadas. O objetivo é tornar a camada de rocha com o maior
numero de fissuras possíveis. Assim, quanto mais faturamento, mais gás é extraído. O “ modus
operandi” equivale um mini terremoto , uma enorme pressão quebra a rocha e congela o gás. Para
manter abertas as fisissuras é injetada grande quantidade de água e areia sob alta pressão , além de
um “fluido de fracking”, um composto de centenas de produtos químicos, alguns desconhecidos e
inomináveis , outros sequer se sabe as consequências, inibidores de corrosão, gelificantes,
adjuvantes, biocidas etc. Tudo isto em uma profundida superior a do aquífero Guarani. Como é
absolutamente impossível recuperar todo o gas metano eos outros gases nobres que vazam junto
com ele, parte migra para as camadas superiores, contaminando não só o Guarani, mas também os
39
aquíferos mais superficiais, como o Bauru, além de poços, lagos e cursos d’ agua” (fls. 90)

37

SANTOS, Marilin Mariano. MATAI, Patricia Helena Lara dos Santos Matai. A importância da industrialização do xisto brasileiro
II
frente ao cenário energético mundial. Em : Revista Escola de Minas.Rem: Rev. Esc. Minas vol.63 no.4 Ouro
Preto Oct./Dec. 2010.Disponível
em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sciarttext&pid=<S0370-44672010000400012>.
Acesso em 22.01.2015
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Disponível em:http://www.brasil.gov.br/governo/2013/11/governo-arrecada-mais-de-r-165-mi-em-rodada-de-licitacoes-da-anp.
Acesso em 19.01.2015

39

Trecho transcrito da petição inicial Ação Civil Publica proposta pelo Ministério Público Federal, autos 0006519-75-2014.403.6112,
Subseção Judiciária de Presidente Prudente-SP.

324
Produção Científica CEJURPS – 2015

COMUNIDADES AFETADAS
Povos e comunidades tradicionais das regiões sudeste, centro oeste, norte e nordeste do
Brasil, indígenas, retireiros/as, assentados/as, quilombolas, fechos de pasto, ribeirinhos/as) do
cerrado da Bahia, de Mina s Gerais, de Rondônia, de Goiás, do Maranhão, do Piauí, do Mato
Grosso, do Mato Grosso do Sul e São Paulo, se manifestaram a respeito da devastação de seus
biomas pela exploração do gás de xisto.40
De acordo com a coordenadora de licenciamento da Fundação Nacional do Índio (Funai),
Maria Janete de Carvalho, em 110 blocos existem questões relativas à exploração em área
próximas a áreas indígenas ou em terras em processo de demarcação41.
O Parecer da análise ambiental previa do grupo de trabalho instituído pela Portaria
218/2012 do Ministério do Meio Ambiente42 aponta que a Bacia do Acre está em quase em sua
totalidade, dentro de áreas reconhecidas como prioritária destinadas a criação de unidades de
conservação de proteção integral e uso sustentável, ordenamento pesqueiro, fomento ao uso
sustentável, reconhecimento de terras indígenas ou territórios quilombolas e Repartição de
Benefícios da Biodiversidade.
Há diversas unidades de conservação próximas ao bloco, o que fez com que a ANP fizesse
um recorte dos blocos para distar 3 mil metros quadrados das Unidades Parque Nacional Serra do
Divisor, Reserva Extrativista Alto do Juruá, Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, Reserva
Extrativista do Rio Gregório e Florestas Estaduais de Produção Liberdade e Mogno.
Há sobreposição de seis blocos 43 com projetos de assentamento do INCRA e que se
encontram próximo de terras indígenas.
Na Bacia do Paraná existem unidades de conservação próximas a blocos ofertados, Parque
Nacional do Iguaçu, Parque Nacional da Ilha Grande, Parque estadual Morro do Diabo, Parque
Estadual do Rio Peixe, Área de Proteção Ambiental Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, reserva Biológica
das Perobas, Estação Ecológica Mico-Leão-Preto, alguns recortados pela ANP devido a

40

Disponível em:http://rosaluxspba.org/2014/05/povos-indigenas-contra-exploracao-de-gas-de-xisto/. Acesso em 02.02.2015
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MUGNATTO, Sílvia. Índios ameaçam guerra contra exploração de petróleo e gás no Vale do Javari. Câmara Noticias. disponível
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sobreposição44.
O órgão indigenista ressalvou à ANP a existência de reivindicações fundiárias por
identificação de áreas e reestudo de limites das Terras Indígenas Kraolândia (Bacia do Parnaíba);
Utiariti, Rio Formoso e Cidade de Pedra (bacia dos Parecis); Poyananwa, Campinas/Katuquina,
Nukini e Kaxinawá da Colônia Vinte e Sete (Bacia do ACre), além de nove registros de
reivindicações constantes na Bacia do Paraná45.
Outros 5 blocos, PAR-T-198, PAR-T-199, PAR-T-218, PAR-T-219 e PAR-T-220 encontram-se
cabeceiras e afluentes.
Quanto a Bacia de São Francisco há proposta de criação de unidades de conservação de
proteção integral e uso sustentável como a Contagem do Buriti que foi requerida por extrativistas ,
na fase de estudos socioeconômicos, ambientais e fundiários 46
Na Bacia de Sergipe-Alagoas há sobreposição com áreas prioritárias para a conservação,
uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira, além da proximidade a
Reserva Extrativista da Lagoa do Jequiá, a Reserva Extrativista de Manguezais da Lagoa de Roteiro
“ distantes a 3 km dos blocos”47

IMPACTOS AMBIENTAIS
A extração dos gás de xisto pode trazer problemas ambientais como derramamento de
óleo, dispersão de poluentes, contaminação dos aqüíferos, o deslocamento do gás para outros
pontos da bacia.
O gerenciamento dos fluidos e cascalhos advindos da perfuração e reservatórios, a
disposição final da água, o isolamento da área para se evitar a contaminação do lençol freático
com fluidos e demais produtos químicos, a utilização de recursos hídricos, o potencial indutor de
simos48, também fazem parte do rol de preocupações de ambientalistas e povos e comunidades
44
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tradicionais.
Para o Grupo de Trabalho instituído pelo Ministério do Meio Ambiente a formação de
novos conglomerados populacionais e a abertura de novos acessos possibilitando contato com
indígenas como na região do Vale do Javari, que é onde se se registra o maior número de
indígenas isolados, é outra questão que se destaca ante a possibilidade dano ambiental 49.
Segundo o parecer do Grupo de Trabalho:
em muitas bacias pode haver uma distância segura, com camadas sedimentares selantes que podem
proteger os aquíferos de contaminações advindas da área de faturamento [...] Mas não foram
apresentados pela ANP estudos demonstrando a segurança da emplotação nas áreas que se
50
pretente ofertar .

Diante das possibilidades de dano ambiental a exploração do gás de xisto foi proibida na
França. Na Alemanha há projeto de lei de seu governo vedando sua exploração. Na grã-Bretanha
foi autorizada a retomada da exploração com uma legislação bastante severa após um sismo. A
Polônia possui 30 poços perfurados. Os Estados Unidos da América e o Canadá são os únicos
países produtores de gás natural não convencional.
Nos Estados Unidos a produção do gás de xisto decai numa media de 42% a cada ano, o que
faz com que se tenha que ampliar os campos de produção, conforme Raul do Vale51.
Nas explorações convencioanais, feitas em bolsões de gás, os poços são espalhados em alguns
quilometros de distância um do outro, e duram vários anos no mesmo lugar. Já na exploração do
xisto, não só o processo de “ estimulo” é muito severo, como os poços são muitissimos mais
proximos uns dos outros. E, além disso, como a produção declina em poucos anos ( o pico ocorre até
o segundo ano), essa é uma exploração itinerante, que se previsa se deslocar com frequencia,
criando uma paisagem como a mostrada na foto abaixo, de uma região em exploração nos Estados
Unidos
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DECISÕES JUDICIAIS
Em razão da 12ª Rodada de Licitações a Justiça Federal de Presidente Prudente-SP, em
janeiro de 2015, determinou a suspensão dos efeitos decorrentes da 12ª. Rodada de Licitação
promovida pela ANP, em relação à disponibilização dos blocos da Bacia do Paraná, no que se
refere aos contratos de concessão para a exploração do gás de folhelho através da técnica de
faturamento hidráulico, enquanto não houver estudos técnicos científicos que demonstrem a
viabilidade do uso dessa técnica em solo brasileiro, a previa regulamentação pelo CONAMA, a
realização de Estudos de Impacto Ambiental e a devida publicidade da AAAS- Avaliação Ambiental
de Áreas Sedimentares, ressalvada a necessidade de oportunizar-se adequadamente a
participação popular .
Os fundamentos da liminar deferida na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
Federal, autos 0006519-75-2014.403.6112 foram: os riscos de dano ambiental, à saúde humana
e às atividades econômicas regionais, a possibilidade de contaminação por gás, a contaminação
da água e solo por disposição incorreta de efluentes, a contaminação de aquíferos , a nulidade
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face a inobservância da exclusão de áreas ambientalmente protegias, a ausência de audiência
publica com indígenas diretamente afetados
No mesmo sentido foi proferida decisão proferida pelo TRF da 4ª Região, nos autos do
processo 5020999-46.2014.404.0000 decisão de 18/11/2014 que manteve a suspensão dos efeitos
da licitação referente ao Estado do Paraná face a inobservância do Principio 10 da Declaração do
Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), participação popular e informação

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimentismo que pauta o governo brasileiro denota a opção sócio econômico de
Estado com grave risco aos povos e comunidades tradicionais.
A 12ª Rodada de licitações foi feita pela ANP sem que se realizassem estudos técnicos
demonstrando a segurança da emplotação nas áreas ofertadas52, e segundo as informações
levantadas, desconsiderando-se a sobreposição de áreas destinadas a unidades de conservação de
uso sustentável, a proximidade com comunidades indígenas isoladas ou

próximas as áreas

afetada, com severas criticas do grupo técnico instituído pelo Ministério do Meio Ambiente para
emitir parecer acerca da análise ambiental previa.
Nesta perspectiva, o custo pela exploração da nova matriz energética, pode afetar
severamente os povos e comunidades tradicionais pela possibilidade de dano ambiental com a
devastação de áreas tradicionalmente ocupadas, subtração de áreas destinadas a unidades de
conservação de uso sustentável, sem falar da possibilidade de avanços dos campos de exploração
do xisto sobre comunidades para manutenção da produção iniciada, com o cometimento, mais
uma vez, de manifesta injustiça ambiental que se configura, como ensina Fernanda Cavedon e
Ricardo Stanziola Vieira
uma espécie de discriminação ambiental, ao impor a grupos já fragilizados por condições
socioeconômicas, raciais e informacionais uma carga desproporcional de custos ambientais em
comparação com os custos impostos à sociedade em geral. Emerge, assim, uma nova faceta da
exclusão, entendida como exclusão ambiental, que reflete um déficit de cidadania, visto que o
principal fator de exclusão é justamente a deficiência no exercício dos direitos ambientais de acesso
à informação, participação pública nos processos decisórios e acesso à justiça em matéria
53
ambiental.

52 52
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03/2013.>. Acesso em 20.01.2015
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A desconsideração de direitos consagrados como direito a autodeterminação e de opção
pela definição de desenvolvimento e prioridades dos povos e comunidades tradicionais
justapostos ao poder econômico, pode significar a extinção de grupos minoritários que
paradoxalmente, praticam, a sustentabilidade ambiental e ecológica que os “outros” necessitam
buscar e talvez jamais o façam.
Para agravar este panorama acresce a ausência de regulação acerca de questões como a
exploração de gás de xisto, mineração, participação efetiva das comunidades e povos tradicionais
em relação aos bens de subsolo e recursos naturais.
Impõe-se ao governo brasileiro a adoção de medidas rígidas para garantia dos direitos e
povos e comunidades tradicionais instituídos pela própria Nação pela sua Constituição.
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A RESOLUÇÃO Nº 175/2013 DO CNJ E A INTERFERÊNCIA DO ATIVISMO JUDICIAL
NO CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO
Rafaela Borgo Koch Schlickmann 1
Flávio Schlickmann2

RESUMO
O ativismo judicial é fenômeno recente no constitucionalismo brasileiro, provocando
discussões acerca dos limites aos quais os tribunais devem se ater em suas decisões. O presente
artigo tem como objetivo geral analisar a Resolução nº 175/2013 do CNJ e sua repercussão no
ordenamento jurídico brasileiro, observando-se as manifestações distintas acerca da polêmica
resolução frente à questão do ativismo judicial e seus excessos. Estudam-se, para tanto,
considerações sobre o ativismo judicial, analisando-se os contrapontos de juristas a respeito do
mesmo de acordo com a resolução editada pelo CNJ recentemente. Com relação à metodologia
empregada, adotou-se o método indutivo de pesquisa, o qual parte da análise de casos específicos
para se chegar à conclusão do tema.

PALAVRAS-CHAVE: Ativismo Judicial, Constitucionalismo Brasileiro, Resolução nº 175/2013 do
CNJ.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo analisar a Resolução nº 175/2013 do CNJ levando-se
em consideração o ativismo judicial no constitucionalismo brasileiro, analisando-se, para tanto, as
conseqüências dos excessos de tal discricionariedade no ordenamento jurídico brasileiro.
Primeiramente, a pesquisa discorre, sucintamente, a respeito do Ativismo Judicial e os
excessos que dele decorrem no âmbito jurídico brasileiro. Partindo-se de tal premissa, trata-se do
1

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPCJ – UNIVALI. Mestre em Ciência Jurídica pela
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI e Especialista em
Direito Processual Civil pela mesma instituição. Bolsista CAPES. Advogada. E-mail: rafaelabkoch@univali.br.
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conteúdo da Resolução nº 175/2013 do CNJ e a razão pela qual a mesma tem sido amplamente
discutida.
Analisa-se, por conseguinte, o entendimento de operadores jurídicos favoráveis à
resolução, sendo verificada, consequentemente, a razão pela qual juristas são contrários à
resolução editada pelo CNJ. O estudo se direciona neste sentido e se finda com a exposição das
manifestações contrárias à resolução em questão.
Para a elaboração deste artigo empregou-se o método indutivo à pesquisa desenvolvida,
sendo operacionalizado através das técnicas do referente e da pesquisa bibliográfica dos conceitos
operacionais.

O ATIVISMO JUDICIAL E SEUS EXCESSOS
O ativismo judicial, este fenômeno recente no Brasil que consiste em uma intervenção
acentuada no âmbito de outros Poderes, guarda semelhanças com a judicialização, conforme
destaca Barroso3:
A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família, frequentam os
mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas
imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do
modelo constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade política. Em todos
os casos referidos acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer, sem alternativa. Se
uma norma constitucional permite que dela se deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz
cabe dela conhecer, decidindo a matéria. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.
Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo
descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam
atendidas de maneira efetiva.

O ativismo judicial, assim, relaciona-se a uma ampla participação do Poder Judiciário na
busca pela concretização dos valores e objetivos previstos na Constituição Federal, com maior
interferência no campo de atuação dos demais Poderes.4
Trindade5 assim discorre a respeito do mesmo:

3

BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo judicial e legitimidade democrática. Rio de Janeiro: Revista (Syn)Thesis.v. 5,
2012. p. 6.

4

BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, Ativismo judicial e legitimidade democrática. p. 6.

5

TRINDADE, André Karam. Garantismo versus neoconstitucionalismo: o desafio do protagonismo judicial em terrae brasilis. In:
Garantismo, hermênutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
2012. p. 111.
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De todo modo, entre as diversas concepções encontradas, uma das mais amplas e que talvez seja
mais útil para o propósito aqui assumido – em face das especificidades da realidade constitucional
brasileira – é apresentada por Willian Marshall, que enumera sete tipos de ativismo judicial: 1)
ativismo contramajoritário, quando os tribunais relutantes discordam de decisões tomadas por
órgãos democraticamente eleitos; 2) ativismo não originalista: quando os tribunais negam o
originalismo na interpretação judicial, desconsiderando as concepções mais estritas do texto legal
ou, então, a intenção dos autores da Constituição; 3) ativismo de precedentes: quando os tribunais
rejeitam a aplicação de precedentes anteriormente estabelecidos; 4) ativismo jurisdicional: quando
os tribunais não obedecem os limites formais estabelecidos para sua atuação, violando as
competências a eles conferidas; 5) ativismo criativo: quando os tribunais criam, materialmente,
novos direitos e teorias através da doutrina constitucional; 6) ativismo remediador: quando os
tribunais usam seu poder para impor obrigações positivas aos outros poderes ou para controlar o
cumprimento das medidas impostas; 7) ativismo partisan: quando os tribunais decidem com a
finalidade de atingir objetivos nitidamente partidários ou de determinado segmento social. Com
base nas tipologias oferecidas por Marshall, o que se verifica é que, de certa maneira, todas as
formulações pressupõem uma disfunção do exercício da atividade jurisdicional. Isto nos permite
concluir que o ativismo judicial consiste na recusa dos tribunais de se manterem dentro dos limites
jurisdicionais estabelecidos para o exercício do poder a eles atribuídos pela Constituição. (Sem
grifo no original).

Trindade entende, por conseguinte, que o ativismo judicial foi institucionalizado às avessas,
de modo que aos juízes é conferida discricionariedade para buscarem em suas consciências
soluções aos casos concretos, atendendo aos fins de justiça social6:
O resultado disto, entretanto, foi a institucionalização de um verdadeiro ativismo judicial às avessas,
em que se confere discricionariedade aos juízes para, nos casos concretos, buscarem em suas
consciências uma solução que atenda aos fins de justiça social, autorizando-os tanto à criação do
direito quanto ao gerenciamento processual, o que implica uma intervenção indevida tanto na esfera
administrativa quanto legislativa [...] Neste cenário, portanto, merece destaque o protagonismo
assumido pelo Supremo Tribunal Federal, cuja atuação vem redefinindo os limites de sua própria
competência jurisdicional, na medida em que passa a se pronunciar sobre temas que muitas vezes
não encontram parâmetros constitucionais, e aumentando a tensão que marca a relação entre os
poderes.

Depreende-se, pois, que o ativismo exercido pelo Supremo Tribunal Federal e demais
órgãos do Judiciário pode insurgir-se contra o disposto constitucionalmente, excedendo os limites
a que cada função está direcionada.
Neste sentido, pronuncia-se Eros Roberto Grau7:
Todo intérprete, embora jamais esteja submetido ao ‘espírito da lei’ ou à ‘vontade do legislador’,
estará sempre vinculado pelos textos normativos, em especial – mas não exclusivamente – pelos que
veiculam princípios [...] A ‘abertura’ dos textos de direito, embora suficiente para permitir que o
direito permaneça ao serviço da realidade, não é absoluta. Qualquer intérprete estará, sempre,
permanentemente por eles atado, retido. Do rompimento dessa retenção pelo intérprete autêntico
resultará a subversão do texto. Além disso, outra razão impele-me a repudiar o entendimento de
6

TRINDADE, André Karam. Garantismo versus neoconstitucionalismo: o desafio do protagonismo judicial em terrae brasilis. In:
Garantismo, hermênutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora.
2012. p. 117-118

7

GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/Aplicação do Direito. 5 ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2006. p.
56-58.
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que o intérprete autêntico atua no campo de uma certa ‘discricionariedade’. Essa razão repousa
sobre a circunstância de ao intérprete autêntico não estar atribuída a formulação de juízos de
oportunidade – porém, exclusivamente, de juízos de legalidade. Ainda que não seja o juiz
meramente a ‘boca que pronuncia as palavras da lei’, sua função – dever-poder – está contida nos
lindes da legalidade (e da constitucionalidade). Interpretar o direito é formular juízos de legalidade. A
discricionariedade é exercitada em campo onde se formulam juízos de oportunidade (= escolha
entre indiferentes jurídicos), exclusivamente, porém, quando uma norma jurídica tenha atribuído à
autoridade pública a sua formulação. (Sem grifo no original).

Assim, restam evidenciadas as implicações do ativismo judicial ao constitucionalismo
brasileiro, de modo que os limites estabelecidos pela Constituição Federal ao exercício do poder
devem ser observados, sob pena de subverterem o propósito pelo qual foram criados.

A RESOLUÇÃO Nº 175/2013 DO CNJ
A resolução do Conselho Nacional de Justiça – CNJ de nº 175, de 14 de maio de 2013, que
dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em
casamento entre pessoas de mesmo sexo vem causando divergências e entendimentos distintos
no âmbito jurídico.
A resolução em questão possui texto conciso, dispondo8:
Art. 1º É vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil
ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.
Art. 2º A recusa prevista no artigo 1º implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor
para as providências cabíveis.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Referida resolução tem causado polêmica entre operadores jurídicos no sentido de que se
tem questionado os limites da atuação do Poder Judiciário, o qual, por vezes, através do exercício
de seus órgãos, acaba por imbuir-se em funções precípuas do legislador constituinte, segundo
críticos.
De outro norte, há quem entenda necessária tal contribuição e ingerência, em especial no
que diz respeito à resolução do CNJ em apreço, assegurando o direito de casais homoafetivos e
representando genuíno avanço na normativa civilista 9.

8

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº. 175/2013. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atosda-presidencia/resolucoespresidencia/24675-resolucao-n-175-de-14-de-maio-de-2013, acesso em 10 de dezembro de 2014.

9

BUENO, Octávio Ginez de Almeida. O casamento homoafetivo e a Resolução nº 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça:
efetivação dos direitos da pessoa humana. Jus navigandi, Teresina, ano 18, n. 3612, 22 maio 2013. Disponível em:
http://jus.com.br/artigos/24504. Acesso em 10 de dezembro de 2014.
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POSICIONAMENTOS FAVORÁVEIS À RESOLUÇÃO
Cumpre mencionar que a Resolução nº 175/2013 fundamenta-se nos acórdãos prolatados
em julgamento da ADPF 132/RJ e da ADI 4277/DF, em que o Supremo Tribunal Federal – STF
reconheceu a inconstitucionalidade de distinção de tratamento legal às uniões estáveis
constituídas por pessoas de mesmo sexo, bem como tendo em vista que o Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento do RESP 1.183.378/RS, decidiu inexistir óbices legais à celebração do
casamento entre pessoas de mesmo sexo10.
Partindo-se de tal premissa, entendimentos distintos tomaram corpo desde então.
Bueno11 assim entende a respeito:
É verdade que as decisões não dispuseram, assim, sobre o casamento civil. Mas os fundamentos
dessas decisões, em razão dos quais se proferiu decisão aplicável diretamente às uniões
homoafetivas, podem ser aplicadas, igualmente, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Não
há motivos para se concluir o contrário. A Constituição de 1988, inserida em um contexto
internacional de proteção dos direitos humanos, determina a efetivação de todos os direitos da
pessoa humana (independente de sua orientação sexual). Inexiste na ordem constitucional
brasileira vigente ou mesmo na doutrina nacional qualquer determinação ou autorização de
aplicação desigual de direitos em razão da orientação sexual. E mais: qualquer previsão
infraconstitucional nesse sentido seria, certamente, tida como inconstitucional. (Sem grifo no
original).

Observa-se, pois, que Bueno direciona a viabilidade e efetividade da resolução em debate
com base na necessidade de se assegurarem os direitos humanos no caso em tela, julgando ser
dita resolução um importante ato normativo com a finalidade da efetivação destes direitos.
No que tange à determinação do CNJ de que os Cartórios de Registro Civil das Pessoas
Naturais exerçam o determinado na Resolução nº 175/2013 do CNJ, Bueno12 assevera:
É verdade que os denominados Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais não integram a
Administração Direta ou Indireta. Nos termos do artigo 236 da Constituição, os serviços notariais e
de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. São, dessa forma,
particulares em colaboração com o Poder Público, por delegação [...] Essa constatação não exclui,
contudo, a submissão desses profissionais do Direito às decisões proferidas pelo Judiciário, em
especial às dos Tribunais Superiores, às quais a Constituição atribui os efeitos acima mencionados.

10

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº. 175/2013. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atosda-presidencia/resolucoespresidencia/24675-resolucao-n-175-de-14-de-maio-de-2013, acesso em 10 de dezembro de 2014.

11

BUENO, Octávio Ginez de Almeida. O casamento homoafetivo e a Resolução nº 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça:
efetivação dos direitos da pessoa humana. Jus navigandi, Teresina, ano 18, n. 3612, 22 maio 2013. Disponível e
m:
http://jus.com.br/artigos/24504. Acesso em 10 de dezembro de 2014.
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BUENO, Octávio Ginez de Almeida. O casamento homoafetivo e a Resolução nº 175/2013 do Conselho Nacional de Justiça:
efetivação dos direitos da pessoa humana. Jus navigandi, Teresina, ano 18, n. 3612, 22 maio 2013. Disponível em:
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Não há dúvidas, dessa forma, à aptidão das referidas decisões do Supremo Tribunal Federal a
fundamentar a Resolução nº 175/2013 do CNJ.

Carvalho13, por sua vez, assevera que o CNJ tem legitimidade constitucional para orientar a
atuação dos cartórios, conforme o artigo 103-B da Constituição Federal, e aduz acerca do
conteúdo da resolução nº 175/2013:
Quando o STF reconheceu, em maio de 2011, a união estável homoafetiva, a Corte imterpretou o
artigo 1.723 do Código Civil à luz da Constituição Federal, possibilitando assim o reconhecimento da
união homoafetiva como contínua, pública e duradoura como verdadeira família, em pé de
igualdade com as famílias heteroafeitvas, conforme preceito legal acerca da união estável. Em
conseqüência, esse reconhecimento deve ser realizado conforme os mesmos princípios e tendo os
mesmos efeitos oriundos da união estável heteroafetiva, sobretudo no que diz respeito à
possibilidade de conversão dessa união em casamento. A resolução do CNJ evidencia de forma clara
a omissão do Poder Legislativo em tratar deste tema, cuja inércia, não obstante as diversas
manifestações da sociedade civil, reflete a homofobia e o preconceito ainda presentes na atuação
de grande parte dos parlamentares que os impede de promover direitos à população LGBT. (Sem
grifo no original)

Carvalho entende, pois, que a resolução em questão põe em evidência a desigualdade
jurídica no que se refere aos casais homoafetivos, visto que os mesmos se sujeitam às obrigações
constitucionais e infraconstitucionais da maioria da população, como obrigações tributárias, cíveis
e penais, sem, contudo, deter a garantia dos casais heteroafetivos no que diz respeito a outros
direitos.14
Depreende-se, por conseguinte, que a omissão legislativa concernente a questões tão
pontuais acaba por manter a desigualdade jurídica que se observa no presente caso, não
efetivando, por conseguinte, os direitos da pessoa humana15:
A resolução do CNJ contrapõe-se à heteronormatividade imperativa no sistema jurídico brasileiro,
demonstrando de forma inequívoca a necessidade de regulamentação desta matéria pelo Poder
Legislativo [...] Finalmente, é infundada a argumentação de que a atuação do CNJ foi
‘inconstitucional’ ou mesmo que o órgão extrapolou os seus poderes ao ‘legislar’, como já se
arvoraram alguns críticos da referida resolução. Com a edição da resolução 175 o CNJ tão somente
uniformizou procedimentos cartoriais em todo o país, o referido Conselho agiu com base nas suas
prerrogativas constitucionais de atuação, no contexto do Estado Democrático de Direito vigente no
Brasil, fundamentando-se na decisão do STF que reconheceu a união estável entre casais de mesmo
sexo e a possibilidade de conversão destas uniões em casamento, garantindo assim os direitos

13

CARVALHO, Henrique Rabello de. Resolução mostra desigualdade jurídica com homossexual. Luis Nassif On Line, 04/06/2013.
Disponível em: http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/analisando-a-resolucao-do-cnj-sobre-o-casamento-homossexual. Acesso
em 10 de dezembro de 2014.
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CARVALHO, Henrique Rabello de. Resolução mostra desigualdade jurídica com homossexual. Luis Nassif On Line, 04/06/2013.
Disponível em: http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/analisando-a-resolucao-do-cnj-sobre-o-casamento-homossexual. Acesso
em 10 de dezembro de 2014.
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humanos básicos às famílias homoafetivas no Brasil, conforme preceito do artigo 5º da Constituição
Federal.

No entendimento de Guilherme Calmon, conselheiro do CNJ, a Resolução nº 175 é pontual
e com o objetivo de assegurar uma uniformização de entendimentos:16
A Resolução veio em uma hora importante. Não havia ainda no âmbito das corregedorias dos
tribunais de Justiça uniformidade de interpretação e de entendimento sobre a possibilidade do
casamento entre pessoas do mesmo sexo e da conversão da união estável entre casais homoafetivos
em casamento [...] Alguns estados reconheciam, outros não. Como explicar essa disparidade de
tratamento? A Resolução consolida e unifica essa interpretação de forma nacional e sem
possibilidade de recursos.

O intuito da Resolução nº 175/2013 do CNJ foi, portanto, uniformizar a interpretação no
que concerne ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, buscando fazer valer os direitos e
garantias dos mesmos.
No entanto, conforme preambularmente mencionado, a discussão mais contundente no
que diz respeito à referida resolução do CNJ se direciona ao questionamento acerca do ativismo
judicial e seu eventual excesso, donde surgem as críticas negativas à resolução em questão.

MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS À RESOLUÇÃO Nº 175/2013 DO CNJ
Uma vez elucidado o ativismo judicial e as razões pelas quais doutrinadores o criticam com
veemência, passa-se a discorrer acerca dos juristas contrários à Resolução nº 175/2013 do CNJ.
Partidário do entendimento que rechaça o contido na dita resolução, Krause17 assim
manifesta-se a respeito:
Até pouco tempo, não havia dúvidas de que o casamento havido entre pessoas do mesmo sexo era
negócio jurídico inexistente. Já atropelavam a Constituição as decisões judiciais, inclusive do
Supremo Tribunal Federal, que reconheciam a existência e atribuíam efeitos jurídicos à união civil
entre pessoas do mesmo sexo. Tais decisões, como a recente resolução do CNJ, causam perplexidade
e suscitam o questionamento sobre os limites da atuação do Poder Judiciário. Poderá ele reescrever
a Constituição, atribuindo-se funções de legislador constituinte, invocando princípios para solapar a
letra expressa do texto constitucional? Está correto do ponto de vista técnico fazer prevalecer
princípios, cujo conteúdo é sempre maleável, em detrimento da letra expressa do texto
constitucional? Ora, o art. 226, §3º, da Lei Maior é de clareza meridiana [...] Em outras palavras, nem
mesmo a união civil pode se dar entre pessoas do mesmo sexo. Também ela é inexistente aos olhos
do direito, por mais que se invoquem princípios de discutível conteúdo, quanto mais o casamento. A
dualidade de sexos é elemento essencial da união civil, diz o Constituinte. Coisa diversa é a
16

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução que disciplina a atuação dos cartórios no casamento gay entra em vigor nesta
quinta-feira. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/24686-resolucao-que-disciplina-a-atuacao-dos-cartorios-nocasamento-gay-entra-em-vigor-amanha. Acesso em 10 de dezembro de 2014.
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KRAUSE, Paul Medeiros. O casamento ‘gay’ é ato inexistente. Jus navigandi, Teresina, ano 18, n. 3615, 25 de maio de 2013.
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/24514. Acesso em 14 de fevereiro de 2015.
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sociedade de fato, que não constitui entidade familiar, pode ser formada por pessoas do mesmo
sexo e ter conseqüência jurídicas.

A razão pela qual Krause 18 se revela contrário a tal resolução se baseia, então, na
inobservância do contido na Constituição Federal, e tendo por premissa o fato de que tais
questões ainda não foram discutidas na seara legislativa.
Krause19 aduz, ainda, que o direito não pode ficar refém de ideologias e entende que as
decisões que reconhecem a união civil entre pessoas do mesmo sexo e a resolução em questão
atentam contra a laicidade do Estado:
De um lado, elas não têm assento na lei, na Lei Maior, no texto constitucional, portanto, não têm
substrato jurídico. De outro, não se assentam na natureza humana, pois diz-se que o gênero é uma
construção social. De outro ainda, não se assentam na soberania popular, senhora do seu destino.
Assentam-se, ao revés, em princípios que, infelizmente, estão sujeitos a manipulações ou servem a
construções ideológicas. [...] A norma emanada da Resolução nº 175 do CNJ é ato inexistente. Tanto
quanto a união civil e o casamento entre pessoas do mesmo sexo, não encontra suporte no
ordenamento jurídico brasileiro, no estado de direito, na soberania popular, na separação de
poderes, na laicidade do Estado e no art. 226, § 3º, da Constituição. Não vale a tinta com que foi
escrita. É uma ficção e não merece cumprimento.

O entendimento de Costa20 endossa o disposto por Krause, salientando que a sociedade,
para se manter pacífica e organizada, deve se subordinar e limitar-se ao que advém do trabalho do
Poder Legislativo e da interpretação das leis pelo Poder Judiciário:
É certo que há hipóteses, também excepcionais, nas quais a Constituição Republicana defere a
outros entes públicos a edição de atos com efeitos gerais e abstratos, exemplificando-se com as
Medidas Provisórias, Mas, insista-se, estas hipóteses são realmente excepcionais [...] A resolução do
CNJ, portanto, disse mais do que o decidido pelo STF, sendo conveniente apontar que a união
estável se caracteriza, em regra, como uma relação informal, surgida de situação de fato,
independente do elemento volitivo para sua caracterização, enquanto o casamento é negócio
jurídico solene, dependente de inequívoca manifestação ou declaração da vontade para a
celebração, embora tenham, ambos, o fim de formação de família. O STF tratou apenas de uma
controvérsia que o tema encerra, de modo que o ato do CNJ está, em verdade, criando norma de
efeito abstrato e geral, o que não se inclui entre as suas funções, segundo se lê do artigo 103-B da
Constituição Federal.

O que se entende, por conseguinte, é que o poder regulamentador do CNJ se restringe à
interpretação das leis em sentido formal com o intuito de aplicação administrativa, sem intervir na

18
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Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/24514. Acesso em 14 de fevereiro de 2015.
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atividade legislativa ou jurisdicional.21
Insta mencionar que as manifestações contrárias à Resolução nº 175/2013 do CNJ, após a
publicação da mesma, não se limitaram ao campo doutrinário de discussão e debates.
Medidas contrárias à resolução foram tomadas, como manifestação em carta aberta, caso
da Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE22:
De fato não há limites para o ativismo judicial e para a judicialização do poder constituinte originário
no Brasil. A utilizaão da ‘técnica de interpretação conforme’ utilizada pelo STF no julgamento da
ADPF 132 e da ADI 4277, assim como no RESP 1.183.378 do STJ, é autoritária, porque inova a ordem
constitucional brasileira sem ser pela via correta e democrática, qual seja, o Poder Legislativo. Não
havia fundamento constitucional ou legal para o que foi feito, assim como não há no caso agora da
Resolução 175 do CNJ [...] A questão atual que envolve o CNJ é ainda mais grave, porque não só se
desrespeitou a Constituição Federal e o Código Civil, instituindo-se o casamento civil gay sem a
devida sustentação jurídica, como também, inovou-se à decisão do próprio STF que foi, tãosomente, no sentido de equiparar a união gay às uniões estáveis heterossexuais, como nova
modalidade de entidade familiar.

O Partido Social Cristão – PSC, por sua vez, ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade –
ADI 4966 no Supremo Tribunal Federal – STF questionando a resolução do CNJ, argumentando que
o mesmo invadiu a competência do Poder Legislativo de discutir e votar a matéria em questão23:
A inovação do CNJ no ordenamento jurídico, ao tratar de uma matéria estranha a sua competência,
o que fatalmente extrapola os limites encartados na Constituição da República, indica ofensa ao
postulado nuclear da separação dos poderes e de violação ao princípio da reserva constitucional de
competência legislativa.

Por fim, em novembro de 2013 a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos
Deputados aprovou o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) de número 871/13, que suspende a
resolução nº 175/2013 do CNJ, entendendo que a dita resolução “extrapolou as competências do
órgão e avançou sobre as prerrogativas do Poder Legislativo”.24
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Resolução nº 175/2013 do CNJ causou debates e polêmica desde sua edição, ressaltando
a latente discussão acerca do ativismo judicial e sua interferência no constitucionalismo brasileiro.
I. O presente estudo, para tanto, analisou o ativismo judicial e as consequências do
mesmo no ordenamento jurídico brasileiro, elucidando o que lecionam
doutrinadores a respeito e o risco que o constitucionalismo corre ao se inserir neste
contexto de discricionariedade dos juízes e a questão da “criação do direito”.
II. Discorreu-se acerca do conteúdo da resolução em análise e das razões pelas quais a
mesma tem sido alvo de severas críticas, embora também possua correntes
favoráveis que defendem a necessidade de assegurar os direitos das minorias.
III. Por conseguinte, foram elucidados os argumentos favoráveis à Resolução nº
175/2013, apontando seus benefícios e efetividade para os casais homoafetivos.
IV. Consequentemente, com base no disposto sobre ativismo judicial, através das
correntes contrárias à resolução do CNJ foi possível observar a complexidade e
repercussão que decorre do fato de que as decisões judiciais ultrapassam os limites
impostos ao Poder Judiciário pela Constituição Federal, subvertendo seu propósito.
V. O que se observa, portanto, é que, embora se deva assegurar os direitos das
minorias e de questões que se revelam a cada dia mais pontuais, o ordenamento
jurídico brasileiro não deve ficar refém da discricionariedade dos órgãos do Poder
Judiciário, sem que ditas questões tenham sequer sido abordadas na seara
legislativa.
VI. Há que se observar, acima de tudo, a segurança jurídica e os preceitos
constitucionais claramente estabelecidos com um propósito, devendo o exercício
dos poderes revelar-se coeso e consoante ao constitucionalismo brasileiro, sem que
se exceda aos limites jurisdicionais previamente determinados e evitando que o
Poder Judiciário se pronuncie sobre temas que não tenham parâmetros
constitucionalmente estabelecidos.
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A EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: ANÁLISE DA EFETIVAÇÃO DO
DIREITO DE PROPRIEDADE E DE SUA FUNÇÃO SOCIAL

Gilmara Vanderlinde Medeiros D Avila1

RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo central analisar a efetividade e a função social
desempenhada pelo direito fundamental a propriedade, frente aos instrumentos previstos no
ordenamento jurídico vigente.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Fundamental. Efetividade. Direito de Propriedade.
INTRODUÇÃO
No presente estudo abordaremos o direito fundamental de propriedade consagrado na
ordem jurídica interna brasileira e a sua efetividade, frente aos instrumentos já previstos em nossa
legislação, principalmente ante a importante função social desempenhada pelo referido direito.
Começamos abordando o conceito de direitos fundamentais, o papel dos direitos
fundamentais na Constituição de 1988 e a efetividade desses direitos.
Prosseguiremos, analisando a função social do direito de propriedade e a vinculação do
poder público e dos particulares aos Direitos Fundamentais, analisando alguns instrumentos
colocados à disposição do operador do direito, tal como o Estatuto da Cidade e o novo
procedimento de regularização fundiária, trazido pela Lei 11.977/2009, de forma a verificar se há
ou não, no nosso ordenamento jurídico, os instrumentos necessários à concretização do direito
fundamental à propriedade.
Foi utilizado o Método Indutivo, tanto na Fase de Investigação quanto como base da lógica
do relato de seus resultados, operacionalizando as Técnicas do Referente, da Categoria, do

1

Mestranda em Ciência Jurídica pela UNIVALI/SC. Pós Graduada em Direito e Processo do Trabalho e em Direito Notarial e
Registral. Bacharel em Direito pela UNIVALI/SC. Tabeliã de Notas e Protestos em Itajaí/SC. Lattes:
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4813641Z0
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Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica2.

CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Com a finalidade de definirmos o que são os direitos fundamentais, partimos, inicialmente,
da diferenciação entre: direitos humanos, direitos do homem, direitos naturais para, finalmente,
identificarmos o que seriam os direitos fundamentais.
Direitos humanos, segundo Sarlet, “são os direitos que guardam relação com documentos
de direito internacional”. Portanto, segundo referido autor, referidos direitos “são
posicionamentos jurídico-políticos que reconhecem direitos e liberdades ao ser humano,
independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional”. Prossegue o
mesmo autor, afirmando serem eles “direitos que aspiram à validade universal, para todos os
povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional (internacional)”3.
Segundo Sarlet, “direitos humanos seriam os positivados na esfera do direito internacional”4.

Consoante Ferrajoli, “os direitos humanos são os direitos primários das pessoas, que dizem
respeito indistintamente a todos os seres humanos”. Referido autor cita como exemplo destes
direitos, utilizando como base a constituição italiana: “o direito à vida e à integridade da pessoa, a
liberdade pessoal, a liberdade de consciência e de manifestação do pensamento, o direito à saúde
e aquele à instrução”.5
“Os direitos humanos, como valores, são históricos. Isso significa que o tempo opera
mudanças em seus conteúdos e em seus significados”.6
Nos esclarece Brito que “os direitos humanos são reflexos da história e a própria vivência
da comunidade humana”. Referida autora, amparada em Bobbio, afirma que “um dos caminhos a
ser trilhado nos direitos humanos é o da efetivação, mas não é menos importante o da reflexão
acerca deles, justamente em razão dessa sua dinâmica histórica. O que pensamos sobre eles hoje

2

3
4

PASOLD, Cesar Luiz. Prática da Pesquisa Jurídica - idéias e ferramentas úteis ao Pesquisador do Direito. 9 ed. Florianópolis: OABSC Editora co-edição OAB Editora, 2003. p.189 a 194.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. 9a. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 35-36.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. p. 35-36.

5

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Trad. Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela
Cadermatori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cadermatori. Porto Alegre: Livraria do advogado editora, 2011. p. 12.

6

BRITO, Laura Souza Lima e. Liberdade e direitos humanos: fundamentação jusfilosófica de sua universalidade. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 115.
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não será satisfatório amanhã”. Segundo Brito, “a vida dos direitos humanos ultrapassa as reflexões
acerca deles”.7
Por fim, afirma Brito que “os direitos humanos são os direitos essenciais para a existência
digna do homem”. Afirma ela “que se utiliza a expressão direitos humanos como os direitos de
que todos os homens são titulares pela suficiente condição de serem humanos,
independentemente de qualquer outra condição ou circunstância”.8
Afirma Faria que “se os direitos humanos foram originariamente constituídos como forma
de proteção contra o risco de abusos e arbítrios praticados pelo Estado, concretizando-se somente
por intermédio desse mesmo Estado, os direitos sociais surgiram juridicamente como
prerrogativas dos segmentos mais desfavoráveis”. Portanto, segundo ele, “os direitos sociais
surgiram sob a forma normativa de obrigações do Executivo, entre outros motivos porque, para
que possam ser materialmente eficazes, tais direitos implicam uma intervenção ativa e continuada
por parte dos poderes públicos”.9
Já Direitos do homem, Sarlet os conceitua como “no sentido de direitos naturais não, ou
ainda não, positivados na esfera do direito internacional”10.
Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter
inviolável, intemporal e universal.11
“Os direitos do homem são direitos históricos, ou seja, nascidos de certas circunstâncias,
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de
modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas”.12
Ocorre que, muitos utilizam a expressão direitos do homem como sendo sinônimo de
direitos humanos,13 com o que não concordamos, entendemos que os primeiros são os direitos
7

BRITO, Laura Souza Lima e. Liberdade e direitos humanos: fundamentação jusfilosófica de sua universalidade. p. 143.

8

BRITO, Laura Souza Lima e. Liberdade e direitos humanos: fundamentação jusfilosófica de sua universalidade. p. 23-24.

9

FARIA, José Eduardo. O judiciário e os direitos humanos e sociais: notas para uma avaliação da justiça brasileira. IN: Faria, José
Eduardo (org). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. 1ª edição, 3ª tiragem. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 105.

10

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. p. 36.

11

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 7a. Edição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 393.

12

GORCZERVSKI, Clovis e RITT, Leila Eliana Hoffmann. O desenvolvimento sustentável e o meio-ambiente como forma de
concretização dos direitos fundamentais de terceira geração. In: REIS, Jorge Renato dos e GORCZERVSKI, Clovis (organizadores).
A Concretização dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Norton Editor, 2007. p. 17. APUD. BOBBIO, Norberto. A era dos
direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 14º tiragem. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5.

13

Afirma a autora: “Nesta obra, a expressão “direitos do homem” é sinônima da expressão “direitos humanos”. BRITO, Laura Souza
Lima e. Liberdade e direitos humanos: fundamentação jusfilosófica de sua universalidade. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 23, 24 e
25.
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naturais, derivados da natureza humana e não positivados, enquanto que os segundos encontramse positivados na esfera do direito internacional.
Por fim, “Direitos naturais é uma expressão que encontra diversos conteúdos, a depender
do momento histórico em que são enunciados, mas, quando enunciados, são considerados como
atemporais”.14
“Os direitos naturais podem ser identificados pela (a) ideia de imutabilidade; (b) ideia de
universalidade; (c) forma de acesso ao seu conteúdo-intuição, revelação ou razão; e (d) ideia de
que a função do direito é qualificar as condutas como justas ou injustas”.15
Percebe-se, portanto, que os direitos naturais não são iguais aos direitos humanos, estes
são construídos de acordo com a convivência e a evolução humana, sofrendo, assim, constante
mutabilidade.
Direitos fundamentais, segundo Sarlet, “são os direitos humanos reconhecidos e
positivados pelo direito constitucional positivo de um Estado, ou seja, os constitucionais”16.
Prossegue Sarlet, afirmando que, “os direitos fundamentais constituem o conjunto de
direitos e liberdades institucionalmente reconhecidos e garantidos pelo direito positivo de
determinado Estado”. Segundo ele, “direitos fundamentais são direitos delimitados espacial e
temporalmente, cuja denominação se deve ao seu caráter básico e fundamentador do sistema
jurídico do Estado de Direito”.17
Coaduna do mesmo entendimento Brito, ao afirmar que, “os direitos fundamentais são os
direitos humanos positivados nas constituições nacionais. São os direitos inalienáveis do homem
incorporados à ordem jurídica constitucionalmente positivada”.18
Segundo Gorczervski, “direitos fundamentais, são direitos constitucionalizados, cuja origem
provém do reconhecimento destes direitos (direitos humanos) ou das lutas, das revoltas, das

14

BRITO, Laura Souza Lima e. Liberdade e direitos humanos: fundamentação jusfilosófica de sua universalidade. p. 23, 24 e 25.

15

LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia
das Letras, 1988, p. 36. Apud BRITO, Laura Souza Lima e. Liberdade e direitos humanos: fundamentação jusfilosófica de sua
universalidade. p. 25.

16

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. p. 35. No mesmo sentido Canotilho: “Os direitos fundamentais
seriam os direitos objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito
Constitucional e teoria da constituição. p. 393.

17
18

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. p. 37-38.
BRITO, Laura Souza Lima e. Liberdade e direitos humanos: fundamentação jusfilosófica de sua universalidade. p. 24.
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manifestações populares e conseguidos através do Estado (direitos de cidadania)”.19
Já para Ferrajoli, “são “direitos fundamentais” todos aqueles direitos subjetivos que dizem
respeito universalmente a “todos” os seres humanos enquanto dotados do status de pessoa, ou
cidadão ou de pessoa capaz de agir”.20
Prossegue referido autor, afirmando que, “são “fundamentais” os direitos atribuídos por
um ordenamento jurídico a todas pessoas físicas enquanto tais, ou enquanto cidadãs, ou
enquanto capazes de agir” 21 , afirma, ainda, “que os direitos fundamentais consistem em
expectativas negativas ou positivas, as quais correspondem deveres (de prestações) ou proibições
(lesões)”.22
Ferrajoli distingue os direitos fundamentais de todos os demais, com base em 3 traços: “a)
a forma universal de sua aplicação; b) o fato de serem normas gerais e abstratas e c) seu caráter
indisponível e inalienável, pois incumbem de igual forma e medida a todos os seus titulares, ao
contrário, por exemplo, dos direitos patrimoniais”.23
Referido autor identifica quatro classes dos direitos fundamentais, quais sejam: “a) direitos
humanos – que pertencem a todas as pessoas, inclusive aos não cidadãos e aos incapazes de agir.”
O autor denomina esta classe de direitos de: “direitos da pessoa ou direitos da personalidade; b)
direitos civis – que pertencem as pessoas capazes de agir, independente da cidadania”. O autor
denomina esta classe de direitos de: “direitos do cidadão ou direitos da cidadania; c) direitos
públicos – que pertencem aos cidadãos independente de sua capacidade para o trabalho”.
Também o autor denomina estes direitos de “direitos do cidadão ou da cidadania e d) direitos
políticos – que pertencem tanto aos cidadãos quanto às pessoas capazes de agir”. Também o
autor denomina estes direitos de “direitos do cidadão ou da cidadania”.24
Portanto, de certa maneira, podemos considerar que, “os direitos fundamentais são
também sempre direitos humanos, no sentido de que seu titular sempre será o ser humano, ainda

19

GORCZERVSKI, Clovis e RITT, Leila Eliana Hoffmann. O desenvolvimento sustentável e o meio-ambiente como forma de
concretização dos direitos fundamentais de terceira geração. In: REIS, Jorge Renato dos e GORCZERVSKI, Clovis (organizadores).
A Concretização dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Norton Editor, 2007. p. 16.

20

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Trad. Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela
Cadermatori, Hermes Zaneti Júnior, Sérgio Cadermatori. Porto Alegre: Livraria do advogado editora, 2011. p. 9.

21

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. p. 10.

22

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. p. 16.

23

FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. p. 292. (Tradução livre)

24

FERRAJOLI, Luigi. Los fundamentos de los derechos fundamentales. (Tradução livre)
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que representado por entes coletivos (grupos, povos, nações, Estado)”25.
De forma a diferenciar direitos humanos de direitos fundamentais, afirma Canotilho que,
“segundo a sua origem e significado, direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e
em todos os tempos enquanto que os direitos fundamentais são os direitos do homem, juridicoinstitucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente”.26
Afirma Reis que, “há uma espécie de consenso doutrinário sobre o tema, designando-se por
Direitos Fundamentais aqueles direitos de 1ª, 2ª e 3ª gerações, havidos por tratados ou pactos
fundamentais ou não, que restem positivados em nossa Constituição”.27
Segundo ele, diferente dos acima citados, “os direitos Humanos, que consubstanciam-se
em direitos e garantias, mormente de 1ª e 2ª gerações, devem ser reconhecidos por sua
característica externa”. Portanto, entende referido autor que os direitos humanos deveriam ser
reconhecidos

“independente da positivação como fundamentais em nosso ordenamento

jurídico”.28
Ressaltando a importância dos direitos fundamentais, afirma Canotilho, citando Alexy, que
“direitos fundamentais são posições de tal modo importantes que a sua garantia ou não garantia
não pode ser deixada a simples maiorias parlamentares”.29
Por fim, referente a discussão sobre serem as normas de direitos fundamentais regras ou
princípios, ressalta Vale que,
a diferença estrutural entre normas de direitos fundamentais é apenas uma questão de grau que
pode ser bem pela escala [...] Qualificar uma norma de direito fundamental como regra ou como
princípio constitui um recurso utilizado pelo interprete/aplicador para justificar o manuseio de certas
técnicas de interpretação e de argumentação ou para fundamentar determinados usos teóricos ou
dogmáticos da norma. Enfim, as normas de direitos fundamentais possuem uma estrutura flexível e
complexa, e sua qualificação como regras ou princípios é, em suma, uma questão de interpretação.30

25

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. p. 35.

26

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. p. 393.

27

REIS, Jorge Renato dos, FISCHER, Eduardo e MÖLLER, Max. Direito privado e suas interações fenomenológicas com direito
público. In: REIS, Jorge Renato dos e GORCZERVSKI, Clovis (organizadores). A Concretização dos Direitos Fundamentais. Porto
Alegre: Norton Editor, 2007. p. 173-174.

28

REIS, Jorge Renato dos, FISCHER, Eduardo e MÖLLER, Max. Direito privado e suas interações fenomenológicas com direito
público. In: REIS, Jorge Renato dos e GORCZERVSKI, Clovis (organizadores). A Concretização dos Direitos Fundamentais. p. 173174.

29

ALEXY, Robert . Theorie der Grundrechte. Frankfurt/M, 1986. p. 406. Apud CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre
direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004, p. 52.

30

VALE, André Rufino do. Estrutura das normas de Direitos Fundamentais: repensando a distinção entre regras, princípios e
valores. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 124-129.
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Percebe-se, das manifestações acima trazidas, que o conceito de direitos humanos é bem
mais amplo e impreciso do que o conceito de direitos fundamentais, não devendo os mesmos
serem utilizados como sinônimos.
Ao mesmo tempo, não podemos deixar de lado o fato de que ambos – direitos humanos e
direitos fundamentais - guardam íntima relação entre si, tendo em conta que diversas cartas
constitucionais se inspiraram na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948.

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A CONSTITUIÇÃO DE 1988
A Constituição de 1988 resultou de um amplo processo de discussão, fazendo, portanto,
parte da redemocratização do país.
Os direitos fundamentais além de terem sido previstos em grande número – em um
aumento sem precedentes - mereceram grande destaque do legislador, tendo sido localizados em
importante situação topográfica da Carta Constitucional, logo após o preâmbulo e a exposição dos
princípios fundamentais.
Também nossa Carta Constitucional acaba utilizando termos diferentes ao se referir aos
direitos fundamentais. No artigo 4o., inciso II refere-se aos “direitos humanos”; no artigo 5o.,
inciso LXXI refere-se aos direitos e liberdades constitucionais, enquanto que no mesmo artigo, no
par[agrafo 1o., título II, refere-se aos direitos e garantias fundamentais31.
Assevera Canotilho que, “o sistema dos direitos fundamentais constitucionalmente
consagrado concebe-se como um complexo normativo de hierarquia superior, no conjunto do
sistema jurídico em geral e do sistema jurídico-constitucional em particular”.32
De acordo com o que dispõe o art. 5o., parágrafo 1o., da Constituição de 1988, "As normas
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata".33
Portanto, a Constituição vigente, além de estampar extenso rol de direitos fundamentais,
ainda concedeu-lhes aplicação imediata, excluindo, em princípio, o cunho programático dos

31

BRASIL. Presidência da República. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Publicada no DOU DE
5.10.1988. Disponível em:
http: //www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em
28/03/2015.

32

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, Limitada. p. 117.

33

BRASIL. Presidência da República. CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988. Publicada no DOU DE
5.10.1988. Disponível em: http: //www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm, acesso em
28/03/2015.
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preceitos.
Percebe-se, assim, como bem registra Sarlet, que “os direitos fundamentais estão
vivenciando o seu melhor momento na história do constitucionalismo pátrio, ao menos no que diz
com seu reconhecimento pela ordem jurídica positiva interna”. Segundo ele, isto se deve também
ao “instrumentário que se colocou à disposição dos operadores do Direito, inclusive no que
concerne às possibilidades de efetivação sem precedentes no ordenamento nacional.”34
Além disso, “o conceito materialmente aberto de direitos fundamentais consagrado pelo
art. 5o., parágrafo 2o., da nossa Constituição é de uma amplitude ímpar” e que encerra, de forma
expressa e simultaneamente, “a possibilidade de identificação e construção jurisprudencial de
direitos materialmente fundamentais não escritos (no sentido de não expressamente positivados),
bem como de direitos fundamentais constantes em outras partes do texto constitucional e nos
tratados internacionais”.35

A EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Consoante Sarlet, podemos definir a eficácia jurídica como “a possibilidade (no sentido de
aptidão) de a norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos casos concretos e de - na
medida de sua aplicabilidade - gerar efeitos jurídicos”. Já a eficácia social, também chamada de
efetividade, “pode ser considerada como englobando tanto a decisão pela efetiva aplicação da
norma (juridicamente eficaz), quanto o resultado concreto decorrente - ou não - desta
aplicação”.36
Bem destaca Silva que, “a eficácia e a aplicabilidade das normas que contêm os direitos
fundamentais dependem muito de seu enunciado, pois se trata de assunto que está em função do
Direito Positivo”. Segundo ele, “a Constituição é expressa sobre o assunto, quando estatui que as
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.37
Segundo Silva, via de regra, “as normas que consubstanciam os direitos fundamentais
democráticos e individuais são de eficácia contida e aplicabilidade imediata, enquanto as que

34

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. p. 80.

35

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. p. 98.

36

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. p. 253.

37

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 184.
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definem direitos econômicos e sociais tendem a sê-lo também na Constituição vigente”.38
Para o referido autor, no que concerne à distinção entre vigência e eficácia, “a vigência
consiste na qualidade da norma que a faz existir juridicamente (após regular promulgação e
publicação), tornando-a de observância obrigatória”. Para ele, que cita Sarlet, “a vigência constitui
verdadeiro pressuposto da eficácia, na medida em que apenas a norma vigente pode vir a ser
eficaz”.39
Já Sarlet, optou por firmar uma posição uniforme a respeito do assunto. Referido autor
optou por identificar a noção de existência da norma com a se sua vigência (aproximando do
entendimento de José Afonso da Silva), ressaltando, todavia, que esta “(a vigência)
necessariamente não se confunde com a validade (conformidade com os requisitos estabelecidos
pelo ordenamento no que concerne à produção da norma)”, já que, conforme registra Sarlet –
dando nesse ponto razão a Luís R. Barroso\-, “independentemente de sua validade, a norma pode
ter entrado em vigor e, neste sentido, ter integrado a ordem jurídica (ter existido)”.40
Sarlet, após abordar os entendimentos de José Horácio Meirelles Teixeira - que entende
que toda e qualquer norma constitucional alcança algum tipo de eficácia e classifica as normas em
dois grupos: as normas de eficácia plena e as normas de eficácia limitada ou reduzida -41 de José
Afonso da Silva - que divide as normas constitucionais em 3 grupos: normas de eficácia plena, de
eficácia contida e de eficácia limitada -42 de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Brito, que
diversamente dos autores anteriores, partem do critério pelo qual a norma constitucional incide,
dividindo-as em inintegráveis - as de mera aplicação, com núcleo impermeável - e integráveis –
vocacionadas para um consórcio com a vontade legislativa inferior. Já no que tange a eficácia,
classificam as normas constitucionais em de eficácia parcial (normas de integração) e de eficácia
plena (as inintegráveis e as meramente restringíveis);43conclui que,
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[...] todos os autores citados partem da premissa de que inexiste norma constitucional
completamente destituída de eficácia, sendo possível sustentar-se, em última análise, uma
graduação da carga eficacial das normas constitucionais. [...] percebe-se que em todas as
classificações se destacam dois grupos de normas, quais sejam, aquelas que dependem, para a
geração de seus efeitos principais. da intervenção do legislador infraconstitucional e aquelas que,
desde logo, por apresentarem suficiente normatividade. estão aptas a gerar seus efeitos. [...]
virtualmente se pode constatar a existência de dois grupos de normas constitucionais, razão pela
qual é de dar preferência às classificações de natureza dúplice, tal como o fizeram, entre nós
Meirelles Teixeira e - mais recentemente - Celso Bastos e Carlos A. Britto.44

Sarlet também menciona que “não há como desconsiderar a íntima vinculação da noção de
densidade normativa com a da eficácia (e aplicabilidade) da norma”. Afirma ele que,
pode-se falar em normas constitucionais de alta densidade normativa, que, dotadas de suficiente
normatividade, se encontram aptas a, diretamente e sem a intervenção do legislador ordinário,
gerar os seus efeitos essenciais (independentemente de uma ulterior restringibilidade), bem como
em normas constitucionais de baixa densidade normativa, que não possuem normatividade
suficiente para - de forma direta e sem uma interpositio legislatoris - gerar seus efeitos principais,
ressaltando-se que em virtude de uma normatividade mínima (presente em todas as normas
constitucionais) sempre apresentam certo grau de eficácia jurídica. [...].45

Respondendo ao questionamento - o parágrafo 1o. do artigo 5o. da CF/88 é aplicável a
todos os direitos fundamentais (inclusive os situados fora do catálogo), ou se restrita aos direitos
individuais e coletivos do art. 5° da nossa Constituição? - afirma Sarlet que,
em que pese a circunstância de que situação topográfica do dispositivo poderia sugerir uma
aplicação da norma apenas aos direitos individuais e coletivos (a exemplo do que ocorre com o
parágrafo 2° do mesmo artigo), o fato é que este argumento não corresponde à expressão literal do
dispositivo, que utiliza a formulação genérica "direitos e garantias fundamentais", (…) revelando que,
mesmo em se procedendo a uma interpretação meramente literal, não há como sustentar uma
redução do âmbito de aplicação da norma a qualquer das categorias específicas de direitos
fundamentais consagradas em nossa Constituição.46

Portanto, consoante Sarlet, “há como sustentar, a exemplo do que tem ocorrido na
doutrina, a aplicabilidade imediata (por força do art. 5°, parágrafo 1°, de nossa Lei Fundamental)
de todos os direitos fundamentais constantes do Catálogo (arts. 5° a 17), bem como dos
localizados em outras partes do texto constitucional e nos tratados internacionais.”47

Relativamente à discussão da interpretação do alcance da norma prevista no art. 5o.
Parágrafo 1° da Constituição de 1988, afirma Sarlet que “a melhor exegese dessa norma é a que
parte da premissa de que se trata de norma de cunho inequivocamente principiológico”. A melhor
44
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interpretação é a que a considera como sendo “uma espécie de mandado de otimização (ou
maximização): isto é, estabelecendo aos órgãos estatais a tarefa de reconhecerem a maior eficácia
possível aos direitos fundamentais”.48
Ocorre que, “a efetividade dos Direitos Fundamentais é instrumental ao reconhecimento
das pessoas e de sua dignidade. Todavia, os direitos tornam-se abstratos e retóricos se não
consideram as pessoas concretas, ou suas respectivas realidades culturais e normativas”49.
Portanto, “o Direito estatal, ainda que legítimo e coerente com valores de justiça, precisa
dialogar com a realidade, entender a lógica discursiva dos sujeitos concretos, bem como sua
racionalidade como fonte normativa”.50
Consoante Bello Filho, “somente será possível tratar os direitos fundamentais como
direitos eficazes se os mesmos forem compreendidos como parte daquilo que se aplica e é
realizado”. Assevera ele que, “o grande dilema dos direitos na pós-modernidade não é tanto o seu
reconhecimento, mas sua efetividade”.51

O DIREITO FUNDAMENTAL A PROPRIEDADE, SUA FUNÇÃO SOCIAL E SUA
EFETIVAÇÃO
A garantia do direito a propriedade, em sua plenitude, já constava do texto da primeira
Constituição brasileira. “Tal previsão constitui-se nos reflexos dos pensadores liberais dominantes
naquele período. A Constituição Republicana de 1981 reafirmou tal preceito, trazendo, de maneira
análoga à Constituição anterior, a possibilidade de desapropriação, como único limite que poderia
ser imposto ao proprietário”. 52

Tradicionalmente, o direito de propriedade era entendido como sendo uma relação entre
uma pessoa e uma coisa e que esta relação era de caráter absoluto e também de caráter natural e
48

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficacia dos direitos fundamentais. p. 288.

49

COSTA, Ana Paula Motta. Os Adolescentes e seus Direitos Fundamentais: da invisibilidade à indiferença. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2012. p. 221.

50

COSTA, Ana Paula Motta. Os Adolescentes e seus Direitos Fundamentais: da invisibilidade à indiferença. p. 221.

51

BELLO FILHO, Ney de Barros. Direito ao ambiente: da compreensão dogmática do direito fundamental na pós-modernidade.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 15. APUD BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

52

RICHTER, Daniela e WINCK, Enisa Eneida da Rosa Pritsch. Breves apontamentos sobre a função social da propriedade urbana
como princípio constitucional. In: REIS, Jorge Renato dos e GORCZERVSKI, Clovis (organizadores). A Concretização dos Direitos
Fundamentais. Porto Alegre: Norton Editor, 2007. p. 294. APUD. MATTOS, Liana Portilho. O Estatuto da Cidade e o acesso à
Justiça em matéria urbanística. In: Revista da Procuradoria Geral do Município de Porto Alegre: Unidade Editorial da Secretaria
Municipal de Cultura, n° 15, 2001.

356
Produção Científica CEJURPS – 2015

imprescritível. “Verificou-se, mais tarde, o absurdo dessa teoria, em primeiro lugar porque entre
uma pessoa e uma coisa não pode existir relação jurídica, que só se opera entre pessoas”.53
Passado algum tempo, “passou-se a entender o direito de propriedade como uma relação
entre um indivíduo (sujeito ativo) e um sujeito passivo universal integrado por todas as pessoas, o
qual tem o dever de respeitar esse direito, abstraindo-se de violá-lo”. Com esta evolução, “o
direito de propriedade se revela um modo de imputação jurídica de uma coisa a um sujeito.”54
“O caráter absoluto do direito de propriedade, na concepção da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789 (segundo o qual seu exercício não estaria limitado senão na medida
em que ficasse assegurado aos demais indivíduos o exercício de seus direitos), foi sendo superado
pela evolução”. Evolução esta que começou com “a aplicação da teoria do abuso do direito, do
sistema de limitações negativas e depois também de imposições positivas, deveres e ônus, até
chegar-se à concepção da propriedade como função social, e ainda do estágio mais avançado da
propriedade socialista.”55
Consoante Silva, essa evolução implicou também a superação da concepção da
propriedade como sendo um direito natural, pois “não se há de confundir o direito de propriedade
sobre um bem, que é sempre atual, isto é, só existe enquanto é atribuído positivamente a uma
pessoa, com a faculdade que tem todo indivíduo de chegar a ser sujeito desse direito, que é
potencial”.56
“A Carta Magna de 1988 trouxe o princípio da função social da propriedade, como
pressuposto estrutural do exercício do direitos de propriedade, prevendo não só condições de
atendimento, mas também os casos de sanção para o seu descumprimento”.57
“A função ou vinculação social determina que o proprietário dê uma utilização socialmente
justa ao objeto do direito de propriedade em que o interesse geral deve ter precedência sobre o
interesse individual”.58
Registra Richter que, “com a Constituição de 1988, a propriedade transmudou seu caráter
53
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constitucional individualista em um instituto de natureza social – que vai além da simples
limitação do direito de propriedade”. Segundo ele, o legislador não pretendia “apenas conciliar o
interesse do proprietário com um programa social, inserido, no caso brasileiro, no âmbito da
“Política Agrária” [...], mas representa uma alteração em seu conteúdo, submetendo os interesses
patrimoniais aos princípios fundamentais do ordenamento”.59
“Os deveres extraídos do novo regime “constitucionalizado” do direito de propriedade
tomam a forma tanto de deveres relativos à disposição tanto dos bens móveis e imóveis de modo
a não permitir lesão ao ambiente, quanto de deveres vinculados a prerrogativas de uso e gozo dos
bens.”60
Esclarece Silva que, “hoje, a propriedade está sujeita à estreita disciplina de direito público,
que tem sua sede fundamental nas normas constitucionais”. Segundo ele, “o regime jurídico da
propriedade tem seu fundamento na Constituição. Esta garante o direito de propriedade, desde
que ela atenda à sua função social ( art. 5º, XXII e XXIII ).”61
Prossegue referido autor, afirmando que, “a própria constituição dá conseqüência a isso
quando autoriza a desapropriação, com pagamento mediante títulos da dívida pública, de
propriedade que não cumpra sua função social (arts. 182, § 4º, e 184 )”. Afirma ele que, “significa
isso que o direito civil não disciplina a propriedade, mas tão-somente regula as relações civis a ela
pertinentes”. Segundo ele, “só valeriam, no âmbito das relações civis, as disposições do Código
Civil que estabelecem as faculdades de usar, gozar e dispor de bens (art. 1.228 ), a plenitude da
propriedade ( art. 1.231 ), o caráter exclusivo e ilimitado da propriedade ( art. 1.231 ) etc.”62
Tratando da constitucionalização do direito de propriedade, registram Carvalho e Kleinrath
que,
[...] visualiza uma mudança na concepção tradicional de direito subjetivo, deixando de lado a noção
de que o titular pode exercitar os poderes decorrentes do direito incondicionalmente, no afã de
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satisfazer unicamente a si, para se adotar a de que, além de seus interesses privados, terá o titular
que corresponder a expectativas da sociedade.63

No contexto da atual Constituição, “a propriedade privada compõe a ordem econômica,
sob um compromisso mais amplo, geral e menos individual, visto que deverá estar afinada com
outros princípios para a concretização desta tarefa”.64 A propriedade, portanto, deve estar afinada
com os princípios da “soberania nacional, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da
defesa do meio ambiente e em relação à redução das igualdades regionais e sociais”.65
Nos dias de hoje, “podemos entender a propriedade como um direito-dever fundamental,
na medida em que associados ou conexos ao direito de propriedade conjugam-se inúmeros
deveres que incidem sobre a conduta do seu titular”.66 Dentre os deveres, destaca Sarlet os
seguintes: “o dever de exploração racional da terra, dever de manutenção do equilíbrio ecológico,
dever de não expliração dos trabalhadores etc.”67
Pelo exposto, verifica-se que “o direito de propriedade não pode mais ser tido como um
direito individual. A inserção do princípio da função social, sem impedir a existência da instituição,
modifica sua natureza”.68
Assim, nos dias atuais, o direito fundamental a propriedade, previsto na Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 5º, XXII, “é garantido o direito de propriedade”69, não mais pode
ser tido como absoluto, pois o mesmo artigo, no seu inciso XXIII, também preceitua que: “a
propriedade atenderá a sua função social”70. Logo, o direito fundamental a propriedade está
condicionado ao cumprimento da sua função social.
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O atual § 1º, do artigo 1228, do Código Civil Brasileiro já segue as novas tendências,
reforçando o cunho social e ambiental do atual direito de propriedade:
§ 1º - O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei
especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.71

“O princípio da função social da propriedade, além de positivado em nosso ordenamento
jurídico na própria Carta Magna, não pode ser dissociado do seu objeto (a propriedade)”.72
“Trata-se de princípio essencial de justiça, que, se não atendido, tolhe a possibilidade de o
direito de propriedade atingir o fim que a Constituição e o próprio Código Civil atual
preconizaram”.73
Assim, na ordem constitucional vigente, o direito de propriedade privada não pode
superpor-se ao preceito constitucional da sua função social, ao ponto de impor a faculdade de
edificar onde o interesse público aconselha a inedificabilidade.74
No mesmo sentido, “a determinação urbanística, traduzida em plano diretor, no sentido da
desificação de alguma área urbana revela função social que se impõe à propriedade de terrenos
vagos, que justifica a imposição de edificar em certo prazo – como, aliás, especificamente estatui o
art. 182, § 4º, da CF”.75
A promulgação do Estatuto da Cidade, segundo Richter, “visa estabelecer a regulamentação
dos artigos da Constituição Federal concernentes a política urbana, que será analisado adiante,
oportunidade na qual falaremos da efetividade da função social da propriedade à luz de tal
instituto”.76
Regulamentando o artigo 182 da CF/1988, “o Estatuto da Cidade buscou a implementação
de uma política urbana capaz de ordenar e controlar o uso do solo”.77 Assim procedeu, “de forma
71
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a evitar: (a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; (b) a proximidade de usos incompatíveis
ou inconvenientes; (c) o parcelamento do solo e a edificação inadequados, a retenção especulativa
de imóvel urbano, que resulte na subutilização ou não utilização, e assim por diante (art. 2°, VI).”78
Prevê o Estatuto da Cidade “as diretrizes gerais que deverão orientar a política urbana,
como a gestão democrática, os objetivos do desenvolvimento urbano. Prevê e define a ordenação
do território, o controle do uso do solo, a participação comunitária e o desfavelamento.”79
Ainda, referido Estatuto “elenca os instrumentos da política de desenvolvimento urbano,
dispondo sobre o parcelamento, a edificação e a utilização compulsórias, o direito de preempção,
o de superfície e a usucapião especial coletivo.”80
Segundo Rodrigues, “a finalidade do Estatuto da cidade não é limitar o direito de
propriedade ou mesmo impedir o exercício de algum atributo pelo seu titular”.81 O Estatuto tem
como objetivo “garantir a adequada e ordenada exploração da propriedade imobiliária urbana
como forma de desenvolvimento econômico e social da coletividade e não apenas de seu titular,
de forma que a propriedade cumpra sua função social.82
“A efetividade significa a realização do Direito, a concretação de sua função social, por meio
da aproximação do mundo fático e dos preceitos legais.”83
“Ao tratar da efetividade da função social da propriedade à luz do Estatuto da Cidade,
objetiva-se a concretização do princípio referido no plano fático”.84 Nesses termos, “o Estatuto da
Cidade veio justamente para implementar e para dar concretude às normas já contidas na
Constituição, que embora lá estivessem resguardadas, segundo parte da doutrina, não eram
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passíveis de concretização.”85
Claro resta, portanto, que “a função social qualifica a propriedade interna e
intrinsecamente, agregando-se à sua essência institucional e transformando o próprio regime da
propriedade, restando às limitações, às obrigações e aos ônus a influência externa restrita a
interferir no exercício do direito respectivo e não no instituto em si.”86
Portanto, em síntese, podemos afirmar que, a função social da propriedade urbana, como
princípio constitucional, é resultado do fenômeno chamado de constitucionalização do direito
privado. Trata-se do processo de proceder a uma releitura do Direito Civil, à luz da Constituição,
de forma a conceder privilégio aos valores não patrimoniais, tais como a dignidade humana, os
direitos humanos e os direitos sociais.
Portanto, “a análise do princípio da função social da propriedade urbana à luz desse novo
viés e do Estatuto da Cidade, acabou permitindo a revigoração desse instituto, que estava
relegado ao esquecimento e a ineficácia, revigorando-os, de maneira, a torná-los compatíveis com
as demandas da sociedade pluralista.”87
Assim sendo, nos dias de hoje, “a propriedade não deve ser compreendida sobre a
perspectiva do proprietário, exclusivamente”.88 A propriedade deve ser vista “menos como um
direito natural do homem individualmente considerado e mais verdadeiramente como uma
condição para que haja titulares com aptidão para o acesso, à apreensão e o gozo dos demais
direitos.”89
Portanto, nos dias atuais, consoante registra Cruz, “seria de duvidosa utilidade
compreender tecnicamente o significado do direito de propriedade se este valor não for
compreendido e relacionado com as suas múltiplas manifestações e com as inúmeras relações que
desencadeia.”90 Portanto, atualmente, há “necessidade de análise de suas rotas de colisão e
85
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necessidade de parcial concordância e plena harmonização com outros institutos jurídicos,
inclusive as repercussões econômicas, culturais e tecnológicas que gera.”91
Ademais, importante se mostra, à efetivação do direito fundamental à propriedade, a
regularização fundiária.
A Lei 11.977/2009, no artigo 46, conceitua que: “regularização fundiária consiste no
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à
moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.92
Portanto, com a regularização fundiária, é possível que a população que não possuia
titulação de sua posse, possa obter um registro de seu título no registro de imóveis, alcançando o
direito de propriedade, após o transcurso do prazo na referida lei previsto93, conforme exige o
artigo 1.227 do Código Civil vigente.
A referida lei, além de didaticamente expor todo o procedimento para alcançar tal intento,
simplificou muito o caminho.

VINCULAÇÃO DO PODER PÚBLICO E DOS PARTICULARES AOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS – ANÁLISE SOB A ÓTICA DO DIREITO DE PROPRIEDADE
Bem registra Canotilho que, “os direitos, liberdades e garantias e a ordem jurídica privada
não se encontram numa situação de separação ou de divórcio. Qualquer distância do direito
privado em relação à constituição não significa a existência de um terreno livre de direitos
fundamentais nos órgãos jurídicos-civis94.
Quanto à chamada “eficácia horizontal dos direitos fundamentais”, registra Pego que
“trata-se de um fenômeno representado na percepção objetiva acerca dos direitos fundamentais,
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os quais obrigam tanto o Estado quanto os particulares não apenas a respeitar como também a
promover os direitos fundamentais, mesmo nas relações privadas.95
Portanto, “em vez dos direitos fundamentais resguardarem o indivíduo apenas frente ao
Estado, passam também a ser opostos perante os particulares. As normas de direitos
fundamentais igualmente influenciam na relação entre particulares (cidadão/cidadão).”96
“Do efeito vinculante inerente ao art. 5o. parágrafo 1o. da CF decorre, num sentido
negativo, que os direitos fundamentais não se encontram na esfera de disponibilidade dos
poderes públicos, ressaltando-se, contudo, que, numa acepção positiva, os órgãos estatais se
encontram na obrigação de tudo fazer no sentido de realizar os direitos fundamentais.”97
Portanto, Legislador, órgãos administrativos (Poder Executivo), juízes e tribunais estão
todos vinculados aos direitos fundamentais. É dever de todos interpretar e aplicar as leis em
conformidade com os direitos fundamentais.
Ressalta Costa que, “os Direitos Fundamentais têm caráter interdependente. O Estado, na
medida em que tem a responsabilidade de garantir tais direitos, deve pautar-se pela
interdependência e avançar em estratégias para que a democracia ultrapasse o limite da
formalidade e seja um espaço de construção política para a garantia de direitos sociais.”98
Ainda, “a previsão constitucional de Direitos Fundamentais, como justificativa para a
existência do Estado Democrático e Social de Direito, impõe a necessidade de reconhecimento da
realidade de vulnerabilidade absoluta de seres humanos, os quais são credores de prestações
sociais e de respeito a direitos individuais.99
Quanto à liberdade individual, pode-se afirmar que, a mesma “não apenas carece de
proteção contra os poderes públicos, mas também contra os mais fortes no âmbito da sociedade,
isto é, os detentores de poder social e econômico, já que é nesta esfera que as liberdades se
encontram particularmente ameaçadas.100
Por fim, pode-se afirmar que, as normas de direito privado nunca podem contrariar o
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conteúdo dos direitos fundamentais. Há necessidade de se impor “uma interpretação das normas
privadas (infraconstitucionais) conforme os parâmetros axiológicos contidos nas normas de
direitos fundamentais, o que habitualmente (mas não exclusivamente) ocorre quando se trata de
aplicar conceitos indeterminados e cláusulas gerais do direito privado.”101
Portanto, podemos afirmar que, “os direitos fundamentais na pós-modernidade devem ter
a função de proteger os cidadãos não apenas do Estado, mas principalmente de todos os centros
que de diversas formas acumulem poder e realizem discursos fortes, cuja tendência seja a
subjugação dos mais fracos.”102

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Leciona Bonavides que, os direitos fundamentais, em rigor, não se interpretam;
concretizam-se.103
Conforme pudemos constatar, tanto o Estatuto da Cidade, com seus inúmeros
instrumentos, como o novo procedimento de regularização fundiária trazido pela Lei 11.977/2009,
mais simplificado e muito mais didático, coadunam com a norma fundamental estampada no
parágrafo 1o. do artigo 5o. da Constituição Federal vigente, que visa a concretização dos direitos
fundamentais.
Diante disso, o direito à moradia e também o direito à propriedade devem ser considerados
como direitos essenciais para a dignidade da pessoa humana.
Ainda, o direito à propriedade é o fim a que devemos observar, pois não devemos nos
limitar a garantir a mera moradia ou apenas o direito a posse ao cidadão pois, é somente com a
aquisição do direito à propriedade104 que será possível conceder segurança jurídica plena e alguma
porção de dignidade à população, especialmente à população de baixa renda.
Assim sendo, os instrumentos necessários à concretização do direito fundamental à
propriedade, já colocados à disposição no ordenamento jurídico, precisam sair do papel, precisam
101
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ser urgentemente implementados, publicizados e utilizados, tanto pelos operadores do direito
como pelos entes públicos.
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O DESDOBRAMENTO DA TIPICIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Tiago Ristow1
Guilherme Augusto Correa Rehder.2

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo tecer considerações acerca da tipicidade penal,
buscando conceituar tipo, tipicidade e fato típico, estabelecendo relações entre estes, englobando
todos os desdobramentos dos referidos conceitos. Posteriormente, considerações acerca da
“Tipicidade Conglobante” são postos em pauta, com conceituação e exemplos de aplicabilidade,
na tentativa de estabelecer um liame com a realidade fática e jurídica da justiça brasileira. O
objeto do presente feito é a tipicidade penal, um dos requisitos para a existência do crime,
levando-se em conta a majoritariedade do entendimento jurisprudencial. Ao final, são
apresentadas considerações finais acerca do tema, na tentativa de apresentar um conclusão sobre
o objeto, em especial acerca da Tipicidade Conglobante e sua possível aplicabilidade no
ordenamento jurídico brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Infração Penal, Tipicidade, Tipicidade Conglobante.
INTRODUÇÃO
É cediço que a Infração Penal, objeto de análise pelo Direito Penal, desdobra-se em três
vertentes para a sua configuração: Tipicidade, Antijuridicidade e Culpabilidade. Tal conceito é o
chamado “tripartida” da infração penal. Muito se discute acerca deste conceito, eis que é o ponto
inicial do ordenamento penal, em sua integralidade, pois, com exceção dos princípios, todas as
demais normas penais possuem eficácia dependente deste referencial.
1
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Dentre os citados desdobramentos, toma-se por especial o primeiro: A tipicidade. De certa
forma, é possível afirmar que a tipicidade é o “espírito” da infração penal, ao passo que a mesma é
responsável, entre outras funções, pela individualização da conduta penalmente relevante.
Tal tipicidade, por sua vez, desdobra-se em outras classificações, a saber, em Tipicidade
Subjetiva e Tipicidade Objetiva. Esta última, apresenta-se materialmente e formalmente. Eugênio
Raúl Zaffaroni, conceituado criminalista, apresenta uma nova forma de tipicidade, incluída na
Tipicidade Objetiva: a Tipicidade Conglobante.
Conforme se verificará no presente trabalho, a Tipicidade, em todos os seus
desdobramentos, é fator de suma importância para a configuração da infração penal. Em verdade,
estes (desdobramentos) servem como requisitos para o efetivo reconhecimento da infração, bem
como aplicação do consequente jus puniendi por parte do Estado. Certamente, a Tipicidade é tal
complexa a ponto de encontrar-se fundada sobre primordiais pilares e princípios penais, a título
de exemplo, o princípio do “nullum crimen nulla poena sine lege”
Ao final, tendo por entendida essa estrutura clássica da infração penal, considerações
acerca da citada Tipicidade Conglobante serão apontadas, que combinado à aplicabilidade no
ordenamento jurídico brasileiro – o que, em raros casos, já ocorreu –, concluir-se-á que é um fator
positivo para o Direito Penal Brasileiro, eis que, de fato, como se observará, é de extrema
relevância o reconhecimento da atipicidade ante os casos em que o próprio Direito pugna pelo
acontecimento.
O Objeto do presente trabalho é um estudo analítico acerca tipicidade, englobando todos
os seus desdobramentos. O objetivo, é explicar tal e expor todas as formas pelas quais a tipicidade
se apresenta. O feito justifica-se pela necessidade de uma abordagem analítica acerca do tema,
ressaltando-se, que a tipicidade conglobante, inserida no ordenamento por Eugênio Zaffaroni,
ainda é objeto de discussão e efetiva aplicabilidade no ordenamento jurídico.
A fundamentação deste encontra-se em diversas doutrinas da parte geral do Direito Penal,
com destaque para Fernando Capez e Luiz Flávio Gomes e Eugênio Raúl Zaffaroni.

DA INFRAÇÃO PENAL – CARACTERÍSTICAS E CLASSIFICAÇÃO
É possível conceituar infração penal, de maneira sucinta, como qualquer conduta, omissiva
ou comissiva, tipificada na legislação, imbuída de ilicitude e culpabilidade. De acordo com
370
Produção Científica CEJURPS – 2015

Gecivaldo Vasconcelos Ferreira, infração penal “é toda conduta previamente tipificada pela
legislação como ilícita, imbuída de Culpabilidade, isto é, praticada pelo agente com Dolo ou, ao
menos, Culpa, quando a Lei assim prever tal possibilidade3”. O referido conceito subdivide-se em
duas “espécies” de Infrações: Crimes e Contravenções Penais.
Tomando por base a legislação vigente, a definição atribuída pelo legislador a tais espécies
encontra respaldo no art. 1º do Decreto-Lei nº 3.914/41 – Lei de Introdução ao Código Penal, que
assim dispõe:
Art. 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer
isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração
penal a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa
ou cumulativamente.

Contravenções Penais são infrações que, por sua natureza, possuem poder de lesividade
evidentemente reduzido, se comparado aos crimes. Destarte, são as infrações penais mais
brandas, às quais a legislação atribui ao jus puniendi a resposta penal em forma de prisão simples,
multa, ou ambas. Em uma interpretação literal da palavra “contravenção”, de acordo com o
Dicionário Michaelis, verifica-se como “O mínimo de ameaça ou de agressão”4.
Entretanto, considerando o legislador que as contravenções possuem natureza de infração
penal, em especial, culpabilidade e ilicitude evidente, porém, como já exposto, com baixa
lesividade, determinou-se que o Direito Penal também deve abraçar tais condutas, todavia
tratando-as de modo diferenciado dos crimes, propriamente ditos.
Por outro norte, o conceito de “crime” tem por entendimento majoritário como sendo uma
conduta típica, antijurídica e culpável, tomando posição na primeira classificação das Infrações
Penais. Por excelência de sua natureza, crimes são condutas com reprovabilidade social
acentuada, merecendo caráter de proibição. Assim, verificando-se que a legislação civil não basta5
para evitar a ocorrência de tais condutas da sociedade, o Direito Penal criminaliza-as para atingir
esse fim.
O jus puniendi dos crimes é exercido através da aplicação de penas, que conforme
preceitua o artigo 32 do Código Penal, subdividem-se em três espécies: privativas de liberdade
3

FERREIRA, Gecivaldo Vasconcelos. Teoria do crime em síntese. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1677, 3 fev. 2008.
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/10913>. Acesso em: 19 maio 2015.

4

Conclui-se assim, que a expressão com o sufixo “penal” induz às condutas mais brandas, porém atingidas pelo Direito Penal.

5

Evidentemente, que a responsabilidade civil de um homicídio, por exemplo, não seria o suficiente para afastar e proibir a referida
conduta.
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(reclusão ou detenção), restritivas de direitos (previstas no artigo 43 do mesmo diploma legal) e
multa (prevista nos artigos 49 a 52 do Código Penal).
Diante do supracitado, o conceito operacional de “Crime” é praticamente unânime no
sentido de ser uma conduta típica, antijurídica e culpável. Em seguida, compreender-se-á melhor o
significado de cada um desses referidos desdobramentos, sendo que a Tipicidade, objeto do
presente trabalho, receberá atenção especial.

DA ANTIJURIDICIDADE
A “antijuridicidade”, também conhecida por “ilicitude”, pode ser entendida por qualquer
conduta que contraria o ordenamento jurídico. Não é por menos que, dividindo-se o termo,
restam as palavras “anti”, que representa oposição, ideia contrária, e “juridicidade”, ou seja, a
própria legislação, o ordenamento jurídico.
Assim sendo, conclui-se que a antijuridicidade é um conceito amplo, presente em todas as
áreas do direito. Há de se diferenciar, porém a ilicitude civil da ilicitude penal: O sujeito culpado,
por exemplo, por um acidente de trânsito é civilmente responsável, pois causou um dano,
exercendo uma conduta ilícita, de acordo com a lei civil, porém o mesmo fato, apenas
considerando tal hipótese, não atinge a esfera penal.
A antijuridicidade penal, todavia, se restringe à Lei Penal. Logo, no descrito exemplo, apesar
de existir uma antijuridicidade civil, não encontra-se antijuridicidade penal, eis que não ocorreu
crime algum, mas um mero ilícito civil.
Nesse sentido, qualquer conduta, mesmo típica, imprescinde de antijuridicidade para
configurar um crime. O Código Penal, em seu art. 23, expõe causas que excluem a ilicitude, ou, em
outras palavras, justificam a conduta:
Não há crime quando o agente pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
Por consequência do referido dispositivo, o agente que pratica conduta típica, eivado de
excludente de ilicitude, não pratica crime, pois sua ação/omissão, embora possua tipificação
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perfeitamente cabível, não é antijurídica, mas pelo contrário, amparada6 pelo Direito.

DA CULPABILIDADE
A culpabilidade, terceira parte da estrutura do crime, pode ser entendida como fator de
reprovabilidade que recai sobre o autor que pratica uma conduta típica e antijurídica, sendo que a
existência de crime depende de tal julgamento de reprovabilidade. Destarte, existem casos que,
mesmo diante de uma conduta perfeitamente típica e antijurídica, não deve responder o autor
pelo referido crime, eis que lhe é incabível a culpabilidade. De acordo com conceituação de Luiz
Regis Prado7:
“A culpabilidade é a reprovabilidade pessoal pela realização de uma ação ou omissão típica e ilícita.
Assim, não há culpabilidade sem tipicidade e ilicitude, embora possa existir ação típica e ilícita
inculpável. Devem ser levados em consideração, além de todos os elementos objetivos e subjetivos
da conduta típica e ilícita realizada, também, suas circunstâncias e aspectos relativos à autoria.”

Para Zaffaroni8, a culpabilidade “é a reprovabilidade do injusto ao autor”, explicando em
seguida que:
[...] um injusto, isto é, uma conduta típica e antijurídica é culpável quando é reprovável ao autor a
realização desta conduta porque não se motivou na norma, sendo-lhe exigível, nas circunstâncias em
que agiu, que nela se motivasse. Ao não se ter motivado na norma, quando podia e lhe era exigível
que o fizesse, o autor mostra uma disposição interna contrária ao Direito.
Assim, se um sujeito de certo grau de instrução e de posição social furta um anel numa joalheria,
sem que ninguém o obrigue a isto, ou o ameace, e sem estar mentalmente enfermo, dizemos que
esse sujeito podia motivar-se na norma que proíbe furtar, e que lhe era exigível que nela se
motivasse, porque nada o impedia. Por esta razão lhe reprovamos o injusto, concluindo que sua
9
conduta é culpável, reprovável.

Referido fator é alvo de divergência doutrinária, ante a sua evidente subjetividade. Deve-se
ter claro que a culpabilidade é inerente ao objetivo e consciência do sujeito, ou pelo menos, em
razão de sua falta de prudência, nos tipos culposos. Entende-se, portanto, que merecem
tratamentos distintos o sujeito que, sinceramente, busca o resultado naturalístico do tipo, do
sujeito que o faz sem querer, e do terceiro sujeito, por fim, que não entende acerca da sua
ilicitude.
6

Conforme verifica-se nos arts. 24 e 25 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 (Código Penal).

7

6

PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 1:parte geral. 1. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2007.

8

ZAFFARONI, Eugênio Raúl, Manual de Direito Penal Brasileiro / Volume 1, parte geral – 10ª edição revisada e atualizada – São
Paulo. Editora: Revista dos tribunais, 2013. – P. 539.

9

ZAFFARONI, Eugênio Raúl, Manual de Direito Penal Brasileiro / Volume 1, parte geral – 10ª edição revisada e atualizada – São
Paulo. Editora: Revista dos tribunais, 2013. – P. 539.
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Quanto a este último, o Código Penal brasileiro protege de forma especial, sob a égide da
inimputabilidade. In verbis:
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou
retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas
estabelecidas na legislação especial.
É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força
maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Evidentemente, em consonância com os conceitos colhidos de Zaffaroni e Prado, que a
culpabilidade nestes casos, reduz-se ao máximo, atingindo a inimputabilidade, eis que o autor não
busca, com sinceridade o resultado da conduta10, ou, buscando, não reconhece, efetivamente, sua
antijuridicidade.
Assim, restando claro o conceito de culpabilidade, adentrar-se-á a partir de agora na
tipicidade, objeto do presente trabalho, com especial atenção, iniciando-se pelo solene Princípio
da Legalidade, imprescindível para o amplo entendimento acerca deste elemento.

DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
O “Princípio da Legalidade”, juridicamente conhecido pela expressão “nullum crimen sine
lege”, ou ainda, “Anterioridade da Lei”, figura como um dos pilares primordiais do Direito Penal,
pois possui o condão de proteger o cidadão do Estado, vedando de maneira eficiente, abusos por
parte deste, fundamental à Democracia11.
Dentre outras funções, o Princípio da Legalidade garante à sociedade a máxima segurança
jurídica, servindo, embora possa parecer o contrário, como evidente ferramenta cerceadora do
poder punitivo do Estado, restringindo o Direito Penal às condutas previamente legisladas, sem
exceção.
Para Mirabete12, o princípio da Legalidade “Representa [...] talvez a mais importante
10

Em razão disso, existe atualmente evidente discussão para a redução da maioridade penal (art. 27, citado), para 16 anos, eis que
uma parcela da população entende que o agente que completa 16 anos possui amplo discernimento para compreender da
antijuridicidade da conduta.

11

É cediço que, em tempos passados, com o absolutismo, ou mesmo pela simples ausência do referido princípio, o Estado possuía
o poder e o direito de “imputar” ao cidadão qualquer conduta que entendesse por cabível, bem como sua respectiva pena.

12

MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal – Parte Geral, Volume 1, 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2000.
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conquista de índole política, constituindo norma básica do Direito Penal moderno.” Para Fernando
Capez, o referido princípio possui aspecto político, histórico e jurídico, nas palavras13:
“Trata-se de garantia constitucional fundamental do homem. O tipo exerce função garantidora do
primado da liberdade porque, a partir do momento em que somente se pune alguém pela prática de
crime previamente definido em lei, o membros da coletividade passam a ficar protegidos contra toda
e qualquer invasão arbitrária do Estado em seu direito de lierdade.” (aspecto político) [...]
“Tal princípio foi traduzido na conhecida fórmula em latim ‘nullum crimen, ulla poena sine praevia
lege’” (aspecto histórico) [...]
“Somente haverá crime quando existir perfeita correspondência entre a conduta praticada e a
previsão legal” (aspecto jurídico)

A Constituição Federal resguarda o Princípio da Legalidade Penal sob a égide de Cláusula
Pétrea, sendo considerado seu teor, garantia fundamental do cidadão. Assim, seu inciso XXXIX do
artigo 5º, dispõe que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia
cominação legal”. O Código Penal Brasileiro possui dispositivo semelhante, sendo que, conforme a
redação do art 1º, “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia
cominação legal.”
Assim, conclui-se que o Princípio da Legalidade está intimamente ligado à tipicidade penal,
ao passo que a tipicidade, por sua natureza, é proveniente do referido princípio.

DO TIPO E DA TIPICIDADE – CONCEITOS
Antes de adentrar na tipicidade penal propriamente dita, faz-se necessário conceituar
“Tipo”, em termos jurídicos. Hans Welzel conceitua de forma simples: “o tipo penal é a descrição
concreta da conduta proibida14. Eugênio Raúl Zaffaroni, complementa o conceito, expondo que o
tipo penal “é um instrumento legal, logicamente necessário e de natureza predominantemente
descritiva, que tem por função a individualização de condutas humanas penalmente relevantes
(por estarem penalmente proibidas).15”
Em outras palavras, tipo é o exato dispositivo legal que atribui a determinada conduta o
13

CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal, Volume 1: parte geral (arts. 1º ao 120). 9 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2005, p.
37, 38 e 39

14

WENZEL, Hans. Der Allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts em seinen Grundzüge. Göttingen: De Gruyter, 1939. In: MEDEIROS,
Carlos Henrique Pereira de. Normativismo, tipo penal e imputação objetiva. A teoria do tipo entre Hans Welzel, Claus Roxin e os
finalistas.
Disponível
em
"http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9780&revista_caderno=3".
Acessado
em
26.04.2015, às 17:00.

15

ZAFFARONI, Eugênio Raúl, Manual de Direito Penal Brasileiro / Volume 1, parte geral – 10ª edição revisada e atualizada – São
Paulo. Editora: Revista dos tribunais, 2013. – P. 399.
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caráter de infração penal, conferindo a um comportamento humano, culposo ou doloso, após o
devido processo legal, uma Pena. Por sua vez, a pena tem por objetivo punir o agente do referido
comportamento, evitar que outros o façam, e ressocializar o aquele que o fez16.
Deste modo, quando o legislador dispõe, através de Lei Penal, que “Constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele
se pratique outro ato libidinoso”, lhe é cabível uma pena (Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez)
anos.), aquele atribui com clareza e exatidão a conduta humana, no caso, o ato conhecido por
“estupro” à qual merece o seu autor uma pena, descrita logo em seguida. Tal processo denominase tipificação.
Publicada a Lei Penal que tipifica um conduta, a partir de sua vigência, presume-se que a
sociedade adquire o conhecimento de sua ilicitude, passando a ser punido qualquer agente que,
dolosamente17, pratica o referido tipo. Assim, resta plenamente conceituado à sociedade o
referido tipo, sendo que, para a sua consumação, deve o agente agir exatamente de acordo com o
descrito na Lei.
Nesse sentido, ainda diante do referido exemplo, verifica-se o verbo “constranger”, sem
especificar o agente. Logo, encontramo-nos diante de um crime comum, em que qualquer cidadão
pode figurar como autor. Em seguida, observa-se uma condição: “mediante violência ou grave
ameaça”, e por fim, a conduta principal: “a ter conjunção carnal”, e a variante, que caracteriza o
mesmo crime: “ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.”.
Conclui-se assim, que o referido tipo deve ter um agente, que pode ser qualquer pessoa
física, o qual deve executar a condição, para obter a conjunção carnal (ou para executar a
variante). Caso não ocorra, com perfeição, esta série de eventos e condições, estar-se-á diante de
outro tipo, e na ausência deste, de uma atipicidade.
Eis a razão de tamanha importância de uma tipificação eficiente – caso verifique-se que a
conduta não cumpriu, com perfeição, as condições do tipo, então não há tipicidade, logo, não há
crime. Pode-se dizer, diante do exposto, que tipicidade penal, então, “é a adequação da conduta a
um Tipo18”.

16

Tratam-se das funções da Pena, de acordo com o entendimento majoritário;

17

Considerando que a Lei não prevê o referido Tipo de forma culposa, por questões óbvias.

18

MARTINS, Juliana Nogueira Galvão. Tipicidade: Conceito e classificação. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 13 dez. 2008. Disponivel
em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.22427&seo=1>. Acesso em: 20 maio 2015..
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Resumidamente, tem-se, de acordo com a douta Magistrada e professora Juliana Nogueira
Galvão Martins, que:
Não se deve confundir o tipo com a tipicidade. O tipo é a fórmula que pertence à lei, enquanto a
tipicidade pertence à conduta.
Um fato típico é uma conduta humana, por isso prevista na norma penal. Tipicidade é a qualidade
que se dá a esse fato.
Tipo penal é o próprio artigo da lei. Fato típico é inerente a norma penal.
Típica é a conduta que apresenta característica específica de tipicidade (atípica a que não
apresenta); tipicidade é a adequação da conduta a um tipo; tipo é a fórmula legal que permite
19
averiguar a tipicidade da conduta .

Destarte, restando claros os conceitos de crime, tipo e tipicidade, estuda-se em seguida os
desdobramentos e classificações da tipicidade, quais sejam, tipicidade formal, material e
conglobante.

DA TIPICIDADE - CLASSIFICAÇÃO
Em uma primeira classificação, a tipicidade desdobra-se em duas: Tipicidade Objetiva e
Tipicidade Subjetiva. Ambas representam características da tipicidade, as quais devem figurar em
todo Fato (supostamente) Típico, sob pena de atipicidade, e por consequência, inexistência de
crime.
A Tipicidade Objetiva é composta, tecnicamente, de acordo com a doutrina clássica20, de
tipicidade formal e tipicidade material, sendo que a ausência de alguma, configura atipicidade ao
fato, também formal ou material (ou ambos), de acordo com o requisito que encontra-se ausente.
Assim, ausente a tipicidade formal, estaremos diante de uma Atipicidade Objetiva Formal, assim
como, ausente a tipicidade material, configurar-se-á Atipicidade Objetiva Material.
A Tipicidade Subjetiva, por sua vez é representada pelo dolo e pela culpa. Tais fatores são
inerentes, por sua natureza, à subjetividade da conduta do agente. Em outras palavras,
representam os motivos e a intenção do agente, sua consciência e, em caso de dolo, sua efetiva
vontade de atingir o resultado naturalístico. De acordo com Luiz Flávio Gomes, professor e

19

MARTINS, Juliana Nogueira Galvão. Tipicidade: Conceito e classificação. Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 13 dez. 2008. Disponivel
em: <http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.22427&seo=1>. Acesso em: 20 maio 2015.

20

Zafaroni inclui uma nova composição de tipicidade, conhecida por tipicidade conglobante.
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jurista21:
No plano formal (da tipicidade objetiva) devem ser constatados: (a) a conduta, (b) o resultado
naturalístico (nos crimes materiais), (c) o nexo de causalidade e (d) a adequação típica (do fato à
letra da lei).
No plano material (da tipicidade objetiva) o primeiro juízo valorativo recai sobre a conduta (e isso é
feito de acordo com o critério da imputação objetiva de Roxin: criação ou incremento de risco
proibido relevante). O segundo juízo valorativo incide sobre a ofensa ao bem jurídico (que é o
resultado jurídico), que deve ser: (a) concreto, (b) transcendental, (c) não insignificante, (d)
intolerável, (e) objetivamente imputável ao risco criado e (f) que esteja no âmbito de proteção da
norma.
Na sua configuração mais completa, como se vê, onze (no total) são as exigências da tipicidade
objetiva (quatro formais e sete materiais). Um desses requisitos da tipicidade objetiva material está
vinculado com a valoração da conduta, enquanto outros seis dizem respeito à valoração do resultado
jurídico.

Considerando a lógica até aqui estabelecida, conclui-se também, que a ausência de dolo ou
culpa procedem em atipicidade subjetiva, excluindo, por consequência, o crime.
Diante de tais entendimentos preliminares, far-se-á, em seguida, considerações sobre os
desdobramentos da tipicidade, para um melhor entendimento de cada espécie da mesma,
incluindo, ao final, a Tipicidade Conglobante e suas características.

DA TIPICIDADE SUBJETIVA
O elemento subjetivo do tipo, ou simplesmente, Tipicidade Subjetiva, verifica a “vontade
interior” do agente em atingir o resultado naturalístico, ou ao menos, na falta de prudência, nos
tipos culposos. De certa forma, tal subjetividade encontra respaldo na psicologia, eis que para o
Direito Penal, é de suma importância o reconhecimento da real intenção do agente para a
configuração do crime, ao passo que tal fator é capaz de alterar a própria tipicidade. De acordo
com Santoro Filho22, os elementos subjetivos são os “reveladores da vontade do agente e do
sentido da conduta”.
Em miúdos, o elemento subjetivo remete-se ao Dolo e à Culpa, previsto no art. 18 do
Código Penal, que assim dispõe:
Art. 18 - Diz-se o crime:
I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo;
21

GOMES, Luiz Flávio. Tipicidade Formal + Material: Onze Requisitos (Exigências). Disponível em:
“http://institutoavantebrasil.com.br/tipicidade-formal-material-onze-requisitos-exigencias/”, acessado em 14.05.2015, às 19:45.

22

SANTORO FILHO, Antonio Carlos. Teoria do Tipo Penal. Leme-SP: LED – Editora de Direito, 2001, p. 35.
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II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou
imperícia.
Conforme leciona Antônio Carlos Santoro Filho23, “dolo é a vontade consciente do agente
de realização dos elementos objetivos do tipo e do dano social causado pelo fato; é o querer a
realização do evento e do desvalor que este representa”. Imbuído de dolo, portanto, o agente
possui a sinceridade de querer o resultado do Tipo, medindo esforços suficientes para atingí-los.
Na modalidade culposa, a legislação dispõe que a infração ocorreu por um descuido do
agente: Em outras palavras, certo é que o autor, sinceramente, não possuía a intenção de atingir o
resultado, ou sabia que poderia impedi-lo, porém aquele se deu por imprudência, negligência ou
imperícia.
Sobre a culpa ainda, importante mencionar que é elemento subjetivo de uma minoria de
tipos, ao passo que a mesma imprescinde de menção no próprio tipo para ser punível. Destarte,
em teoria, a culpa só é punível nos casos expressos em Lei.
Assim, considerando que o elemento subjetivo do Tipo se restringe ao Dolo e à Culpa, é
possível aduzir que a tipicidade penal, consequentemente, depende de dolo ou culpa para sua
existência, sendo que a ausência de ambos gera atipicidade subjetiva, ou seja, pela ausência do
elemento subjetivo.
Deve-se ter claro que a referida atipicidade exclui a infração penal, pois, como exposto, o
reciocício retroativo leva a conclusão que, sem dolo e culpa, inexiste atipicidade subjetiva, logo
resta prejudicada a tipicidade, que é requisito constitutivo da infração penal.
Por fim, verifica-se que a mera existência de uma das formas do elemento subjetivo é
suficiente para a configuração do referido elemento, prescindindo a outra. Em suma, a existência
do elemento subjetivo configura-se na existência de dolo ou culpa. Restando clara a tipicidade
subjetiva, serão expostas em seguida considerações acerca da tipicidade objetiva, bem acerca de
todos os seus desdobramentos.

23

SANTORO FILHO, Antonio Carlos. Teoria do Tipo Penal. Leme-SP: LED – Editora de Direito, 2001,p. 52.
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DA TIPICIDADE OBJETIVA
DA TIPICIDADE OBJETIVA FORMAL
A tipicidade Objetiva Formal é responsável por estabelecer o enquadramento da conduta
ao Tipo, e para isso, apresenta três requisitos, que devem obrigatoriamente existir, a fim de existir
a Tipicidade Formal: A própria conduta (fato), o resultado naturalistico (nos crimes de natureza
material) e o nexo de causalidade. A título de exemplo, pode-se afirmar que a ausência de uma
conduta voluntária humana, acarreta em Atipicidade Formal24.
Segundo Luiz Flávio Gomes 25 , “no plano formal (da tipicidade objetiva) devem ser
constatados: (a) a conduta, (b) o resultado naturalístico (nos crimes materiais), (c) o nexo de
causalidade e (d) a adequação típica (do fato à letra da lei).”
Presentes os três requisitos 26 , possibilita-se o enquadramento do fato à norma,
configurando a Tipicidade Formal. Dentre estes, o “nexo de causalidade” é merecedor de atenção
especial, encontrando previsão no art. 13 do Código Penal, in verbis:
Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem
lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.
Em outros termos, o nexo de causalidade, requisito da Tipicidade Objetiva Formal, é o fator
que relaciona a conduta ao resultado, sendo que possibilita a afirmação de que resultado existe
por causa da conduta. Sobre o tema, conforme dispõe o mesmo dispositivo legal, caso ocorra a
superveniência de uma causa relativamente independente, que por si só, produz o resultado,
rompe-se o nexo de causalidade, gerando Atipicidade Formal em relação ao resultado.
Assim como a ausência do nexo de causalidade, os outros dois requisitos (conduta e
resultado, este último, nos crimes materiais) também ocasionam Atipicidade Objetiva Formal.

DA TIPICIDADE OBJETIVA MATERIAL
A tipicidade material, por sua vez, analisa a lesão (ou ameaça de lesão) ao bem jurídico
24

Parafraseando Luiz Flávio Gomes, disponível em “http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121921996/tipicidade-formalmaterial-onze-requisitos-exigencias”, às 18:30

25

Disponível em: “http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121921996/tipicidade-formal-material-onze-requisitos-exigencias”,
em 30.04.2015, às 17:25. Autor: Luiz Flávio Gomes.

26

Exceto o resultado, nos crimes que não o exigem.
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protegido pelo Tipo. Assim, não bastam a existência dos requisitos da Tipicidade Formal (conduta,
nexo e resultado), mas deve haver um efetivo prejuízo ao bem jurídico que o tipo busca proteger,
sob pena de atipicidade material.
Nesse sentido, todos os crimes contra o patrimônio, devem resultar em uma efetiva lesão
ao patrimônio da vítima, assim como nos crimes contra a honra, deve haver um efetivo dano
contra a honra de alguém, mesmo que não evidente.
Em outras palavras, a referida tipicidade toma forma por juízos de valoração (ou
desaprovação) estabelecidos em face da conduta e do resultado. Assim, Luiz Flávio Gomes27
leciona que:
[...] a dimensão material ou normativa, de acordo com nossa visão constitucionalista, é composta de
dois juízos valorativos sumamente relevantes (e bem demarcados) que são: 1º) juízo de valoração
(de desaprovação) da conduta (e) 2º) juízo de valoração (de desaprovação) do resultado jurídico.

É comum a aplicabilidade da referida atipicidade nos crimes em que a lesão ao bem jurídico
é ínfima, por exemplo, nos clássicos casos de furtos de “bagatela”. Por conseguinte, relaciona-se a
materialidade da Tipicidade com o Princípio da Insignificância, que previne a atuação do Direito
Penal para condutas com resultados insignificantes.
Diversos doutrinadores entendem, que para efetivar esta análise, diversos requisitos
devem fazer-se presentes, como explica o professor Gomes, em outro trabalho28:
No plano material (da tipicidade objetiva) o primeiro juízo valorativo recai sobre a conduta [...] O
segundo juízo valorativo incide sobre a ofensa ao bem jurídico (que é o resultado jurídico), que deve
ser: (a) concreto, (b) transcendental, (c) não insignificante, (d) intolerável, (e) objetivamente
imputável ao risco criado e (f) que esteja no âmbito de proteção da norma.

Não cabe, para o momento, analisar cada requisito exposto pela doutrina. Para tanto,
conclui-se que a tipicidade em tela (em especial, no que tange ao resultado) requer um juízo de
valoração muito além de sua simples existência (ou enquadramento à norma), mas diversos
requisitos devem fazer presença para a configuração da Tipicidade Objetiva Material, sendo que,
dedutivamente, a ausência de algum gera a Atipicidade Objetiva Material.

27

Disponível em: “http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121921230/a-tipicidade-objetiva-passou-a-ser-formal-e-material”,
em 30.04.2015, às 17:20. Autor: Luiz Flávio Gomes.

28

Disponível em: “http://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/121921996/tipicidade-formal-material-onze-requisitos-exigencias”,
em 30.04.2015, às 17:26. Autor: Luiz Flávio Gomes.
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DA TIPICIDADE OBJETIVA CONGLOBANTE
A tipicidade conglobante, introduzida por Eugênio Raúl Zaffaroni, por sua vez, aplica a
teoria de que o Direito deve agir em sua integralidade, como “um todo”. A denominação
“conglobante”, refere-se exatamente à isto: o ordenamento jurídico considerado como um todo,
congobantemente.
Tal teoria insere a ideia de que uma conduta jamais poderá ser considerada típica se uma
norma jurídica induza que o agente pratique o comportamento tipificado, ou, ao menos,
considere-o lícito.
Acerca do tema, interpõe Fernando Capez29 que “de acordo com essa teoria, o fato típico
pressupõe que a conduta esteja proibida pelo ordenamento jurídico como um todo, globalmente
considerado.”
Assim, não pode o Direito Penal estar em discordância com as demais áreas do Direito, ou
ao menos, de um mesmo ordenamento jurídico de uma nação. Nesse racicínio, aduz-se que, caso
exista uma norma jurídica civil, trabalhista, processual, ou de qualquer outro ramo jurídico, que
torne lícita uma conduta, jamais poderia o Direito Penal incriminá-la.
Capez continua30: “Assim, quando algum ramo do direito, civil, trabalhista, administrativo,
processual ou qualquer outro, permitir o comportamento, o fato será considerado atípico”. À
título de exemplo, o referido doutrinador faz um comparativo, nas palavras31:
O Direito é um só e deve ser considerado como um todo, um bloco monolítico, não importando sua
esfera (a ordem é conglobante). Seria contraditório permitir a prática de uma conduta por considerála lícita e, ao mesmo tempo, descrevê-la em tipo como crime. Ora, como, por exemplo, o direito civil
pode permitir e o direito penal definir como crime uma mesma ação, se o ordenamento jurídico é
um só. O direito não pode dizer: ‘pratique boxe, mas os socos que você der estão definidos como
crime’. Seria contraditório. Se o fato é permitido expressamente, não pode ser típico.

Ao passo que a referida tipicidade não encontra-se no ordenamento jurídico brasileiro, mas
em casos particulares julgados pelo Supremo Tribunal Federal, não é possível considerar que
efetivamente, a referida tipicidade existe no mundo jurídico brasileiro, mas meros precedentes.

29

CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal, Volume 1: parte geral (arts. 1º ao 120). 9 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2005, p.
196.

30

CAPEZ, Fernando, Curso de Direito Penal, Volume 1: parte geral (arts. 1º ao 120). 9 ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2005, p.
196.

31

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Volume 1: parte geral (arts. 1º ao 120). 8ª ed. ver. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2005.
P. 190.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho buscou apresentar, de forma resumida, os conceitos e variantes da
Tipicidade no Direito Penal Brasileiro. Assim, em um estudo analítico da Infração Penal percebeuse que, para atingir o fato típico, que é elemento primordial para a sua existência, diversos outros
requisitos e desdobramentos devem ocorrer, além dos elementos da culpabilidade e da
antijuridicidade.
Sobre estes dois últimos, tão importantes quanto a tipicidade para a configuração da
conduta delituosa, foi observado que toda conduta penalmente relevante deve contrariar o
Ordenamento Jurídico para configurar sua ilicitude, em especial, para enquadrar-se em um Tipo, e
a conduta que gera tal deve ocorrer eivada de culpabilidade, ou seja, deve ser possível atribuir ao
sujeito um juízo de reprovabilidade.
Em seguida, ingressando no tema da Tipicidade propriamente dita, conclui-se que a mesma
encontra fundamento primordial no princípio da legalidade, que propõe sustentação para um
conceito técnico de, efetivamente, “legalizar”, ou ainda “legislar” sobre determinada conduta, e
no caso do Direito Penal, consubstanciando no fenômeno da Tipificação.
Foram apresentadas, em seguida, noções sobre a tipicidade e sua classificação, bem como
sobre o fato típico, o tipo e o fenômeno da atipicidade, que, como restou claro, a sua verificação
exige um estudo sobre diversas circunstâncias que envolvem todos os parâmetros da conduta e do
resultado.
Sobre tais circunstâncias, destaca-se o elemento subjetivo do tipo, que é representado pelo
dolo e pela culpa, além elemento objetivo formal, que apresenta-se pela conduta, nexo de
causalidade e resultado, e por fim, pelo elemento objetivo material, que detém diversos outros
requisitos.
Por fim, considerações acerca da tipicidade conglobante foram tecidas, conceituando-a de
acordo com a doutrina de Zaffaroni. Sobre esta, à título de conclusão é possível afirmar que a
referida tipicidade possui evidente lógica jurídica que deveria ser adotada, efetivamente, pelo
ordenamento jurídico brasileiro (conforme exposto, embora já foi aplicada pelo STF, ainda são
raros os casos de seu reconhecimento).
Assim, conclui-se o presente feito, que teve por objetivo expor sobre os desdobramentos
da Tipicidade no Ordenamento Jurídico brasileiro, de forma resumida, de acordo com o
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entendimento da doutrina clássica e, em especial, da doutrina de Zaffaroni, responsável pelo
nascimento da Tipicidade Conglobante.
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DEMOCRACIA EM CONCEITOS: DESIGNAÇÕES FILOSÓFICAS E AS SUAS RELAÇÕES
COM O ESTADO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Hildemar Meneguzzi de Carvalho1

RESUMO
O corrente artigo tem por objetivo discorrer sobre a relação do regime de governo
democrático exercido no Brasil com as acepções de democracia apresentadas pela filosofia.
Utilizando-se do método de pesquisa indutivo, a construção do texto é oriunda da pesquisa de
diversos estudos acerca do regime de governo democrático, com enfoque nas definições
filosóficas, as quais demonstram-se atemporais. Intenta-se demonstrar, em síntese, que os vários
conceitos de democracia interligam-se, de forma sistêmica, para possibilitar um regime
democrático completo e indistintamente para todos, inclusive no Brasil, embora este país esteja
passando por uma crise, ante a descrença da população no seu regime democrático
representativo.

PALAVRAS-CHAVE: Democracia. Filosofia. Democracia Contemporânea. Regime democrático
brasileiro.

INTRODUÇÃO
No Brasil, o surgimento da democracia deve-se ao discurso político capitalista, que a
defendia como sendo a expressão do bem e o instrumento de combate à opressão e à ditadura.
Após a conquista do sufrágio universal, a democracia impôs seus valores a todos os poderes,
democráticos e burocráticos, públicos e privados.
A passagem para a democracia envolveu diversos fatores, dentre eles a instituição de uma
sociedade civil, que passou a discutir e participar na tomada de decisões relacionadas às questões

1

Mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI - SC. Graduada em Psicologia pela Faculdade
Guilherme Guimbala – ACE. Especialista em Direito Processual Civil Contemporâneo pela PUC - PR. Graduada em Direito pela
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Juíza de Direito no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E-mail:
hmc3772@tjsc.jus.br.
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e políticas públicas2. Implicou, ainda, na derrubada de formas antidemocráticas de exercício do
poder (baseadas no autoritarismo ou uso da força) e também na transformação das regras que
governavam a distribuição do poder, o reconhecimento e vigência dos direitos e da legitimidade
dos atores sociais3.
Em contrapartida, a sociedade teve de reformular seus comportamentos e crenças,
adequando-as à transição da sociedade civil ao Estado4, e aprendendo a atuar dentro do renovado
sistema institucional. Da mesma forma, os líderes políticos e as classes dominantes, precisaram
reconhecer a imperatividade dos direitos e das identidades de atores sociais diversos, renunciando
à costumaz arbitrariedade e impunidade5.
O presente artigo busca, justamente, mergulhar nas diversas concepções da democracia,
que, desde o seu surgimento, sempre foram carregadas de valor axiológico. O texto intenta,
também, interligar tais concepções ao regime de governo democrático adotado pelo Brasil,
promovendo um questionamento sobre a democracia no país: se esta atende aos ideais
originários da filosofia, identificando, por oportuno, a crise democrática, não só pela crescente
impugnação de sua essência (decorrente dos casos de corrupção que têm vindo a tona), mas pelo
aumento da distância entre ela e a sociedade.
Inicialmente será buscado entender a democracia por seus diversos significados, passando
pelas suas subespécies – democracia representativa, democracia formal e democracia social –, sob
a ótica de Rosseau, Weber, Kelsen, dentre outros filósofos. Por fim, serão apresentados conceitos
da filosofia face à democracia exercida pelo Brasil, promovendo-se a internalização do que é e
como vem sendo exercida a democracia brasileira, como regime político e social.

DEMOCRACIA EM CONCEITOS
No decorrer da história, a democracia se desenvolveu com dois significados distintos:
restrito e lato. No primeiro (conceito restrito), também chamado de sentido minimalista ou
‘constitucionalismo’, a democracia refere-se a um sistema de governo apoderado por governantes

2

DAGNINO, Evelina. Sociedade civil, participação e cidadania: de que estamos falando? In: Daniel Mato (Org.). Políticas de
ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización, Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, 2004, p. 95.

3

JELIN, Elizabeth. Construir a cidadania: uma visão desde baixo. Lua Nova. n. 33, 1994, p. 55.

4

DAGNINO, Evelina. Sociedade Civil, participação e cidadania: … p. 96.

5

JELIN, Elizabeth. Construir a cidadania: uma visão desde baixo, p. 55.
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eleitos livremente6. Já no segundo (conceito lato), a democracia representa um ideal social,
permeado pela igualdade de oportunidades7. Neste sentido (lato), a democracia é o pensar
coletivo, isto é, a vontade geral que se dirige para o bem coletivo, para o interesse comum,
atuando como um motor do corpo social8. Ressalta-se que a vontade geral advém da união entre
iguais9. Na mesma acepção, tem-se a teoria minimalista da democracia, bem como as teorias
amplas de democracia:
De um lado, temos a “teoria minimalista” que afirma que a única forma de democracia possível no
mundo moderno é a democracia representativa (posição de Weber). Estes teóricos, de forma geral,
partem da ideia de que o regime democrático é apenas um método para escolha dos governantes.
Do outro lado, por sua vez, estão as “teorias amplas de democracia”, que defendem a ideia de que a
democracia deve ser entendida como fazendo parte de toda vida social, enquanto modelo de
convivência política entre os cidadãos, no qual todos participam igualmente da distribuição do
poder, dos bens econômicos e culturais. Este segundo grupo de teorias, portanto, defende o modelo
10
da democracia participativa.

Lenio Luis Streck e José Luis Bolzan de Morais11 declaram que a expressão “democracia” foi
transformada em um estereótipo contaminado por uma anemia significativa. Na formulação de
Max Weber o objetivo da democracia é garantir a liberdade individual do cidadão12. Miguel
Morgado, outrossim, sustenta que a democracia visa garantir o reconhecimento recíproco dos
indivíduos, protegidos enquanto sujeitos de direitos, reconhecidos e garantidos politicamente13;
aliás, no governo democrático todos são cidadãos, diferentemente da monarquia (onde apenas
um é cidadão) ou aristocracia (onde apenas alguns são cidadãos)14. Por este motivo, uma parte da
opinião pública utiliza do termo democracia para designar uma paridade social, sendo refletida
por uma sociedade em que todos possuem as mesmas oportunidades de vida, não sofrendo por
ter nascido pobre, ser descendente de escravos, ser mulher ou homossexual – é o chamado
igualitarismo15. Assim, Edmund Husserl defende ser o homem a imagem de Deus, que conhece a si
6

RORTY, Richard. Democracia e filosofia. Revista Redescrições – Revista on line do GT de Pragmatismo. Ano 4, n. 3, 2013.
Disponível em: <http://www.gtpragmatismo.com.br/redescricoes/redescricoes/ano4_03/3_rorty.pdf>.

7

RORTY, Richard. Democracia e filosofia, p. 87.

8

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política & teoria do estado. 7ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed.,
201, p. 38.

9

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política & teoria do estado, p. 38.

10

SILVA, Lílian Lenite da; AMORIM, Wellington Lima. Política, democracia e o conceito de “representação política” em Weber.
Revista Interdisciplinar Científica Aplicada. Blumenau, v.2, n.4, 2008, p. 08.

11

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política & teoria do estado, p. 109.

12

WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Culturix, 1967.

13

MORGADO, Miguel. Filosofia política e democracia. Rev. Análise Social. Vol. XLV, 2010, p. 468.

14

UGARTE, Pedro Salazar. Que participação para qual democracia? In: COELHO, Vera Schattan; NOBRE, Marcos (Org.). Participação
e deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 93.

15

RORTY, Richard. Democracia e filosofia, p. 87.
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mesmo por meio do respeito aos seus valores e bens16. Por outro lado, importante destacar que a
presença da democracia não implica em igualdade absoluta, pois, juntamente à propriedade nasce
a hostilidade entre os homens, e com a hostilidade, nasce a desigualdade17.
Pedro Manoel Abreu18 afirma que a democracia reflete-se como força e valor, atuando
como construtora da cidadania, diante da complexidade da vida e dos novos direitos emergentes
da abstrusa sociedade em que o indivíduo é inserido ao nascer.
Para Bonavides19, o Estado social da democracia distingue-se do Estado social dos sistemas
totalitários por oferecer, na sua feição jurídico-constitucional, a garantia tutelar dos direitos de
personalidade.
Nesse sentido, Luís Roberto Barroso20 defende que, em uma democracia, todo poder
reveste-se de representatividade, devendo ser transparente e prestar contas à sociedade. O
mesmo autor complementa que nenhum poder pode estar fora do controle social, sob pena de
incorrer a abusos e distorções diversas21.
Em termos políticos, Newton Bignotto22 compreende a democracia como sendo o campo no
qual a física dos interesses pode se expressar de forma livre, efetivando-se o processo de
socialização rumo a uma cidadania ativa.
Já em termos filosóficos, Miguel Morgado23 comenta que a democracia caracteriza-se pela
garantia da liberdade de expressão, que implica na não discriminação das opiniões. No mesmo
sentido: “Estado democrático defende […] a liberdade [...] tanto sob o aspecto positivo, ou seja,
proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição da
censura”24.
No tocante à liberdade, a democracia pode apresentar dois significados: primeiro um

16

HUSSERL, Edmund. A crise das ciências européias e a fenomenologia transcendental: uma introdução à filosofia
fenomenológica. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012, p. 53.

17

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política & teoria do estado, p. 36.

18

ABREU, Pedro Manoel. Processo e democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da
cidadania inclusiva no estado democrático de direito. Vol. 3. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 11.

19

BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 8ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores LTDA. 2007, p. 204.

20

BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo. Revista de
Ciências Jurídicas Pensar. Vol. 18, n. 3, 2013, p. 885-886.

21

BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no Brasil contemporâneo, p. 886.

22

BIGNOTTO, Newton. Pensar a república. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000, p. 153.

23

MORGADO, Miguel. Filosofia política e democracia, p. 479-480.

24

FERREIRA, Luiz Pinto. Comentários à constituição brasileira. V. 1. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 68.
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mercado livre, com o mais forte derrubando o mais fraco; e segundo a liberdade para
desenvolvimento pleno das capacidades de cada indivíduo25. Para Kelsen, dentro do raciocínio do
segundo significado mencionado acima, é o valor da liberdade que determina a ideia de
democracia26.
Richard Rorty27 ressalta que a democracia vai muito além da liberdade de expressão e de
imprensa, ou da capacidade dos cidadãos trocarem maus governantes por meio de eleições. Sobre
este último ponto (eleições), ressalta-se que Max Weber28, em seus estudos, demonstrou-se
bastante crítico com relação à possibilidade da sociedade eleger os seus governantes (democracia
representativa). Para o filósofo, a democracia poderia levar a uma administração ineficaz29, bem
como a uma instabilidade política e um aumento na possibilidade de um governo opressivo de
minorias30.
A democracia, como forma de governo – Estado Democrático de Direito – busca assegurar
as conquistas modernas e resgatá-las naquilo que ainda está incumprido, rebatendo suas
dificuldades diante das transformações operadas por novos estilos de vida31. Assim, a democracia
diz respeito ao Estado não poder ir contra as massas, mas com as mesmas, educando-as, através
da politização de seus elementos 32.
Esse pensar sobre a democracia, encaminha à conclusão de que é somente pela via
democrática, fórmula de equilíbrio entre as forças de capital e do trabalho, que se pode
implementar objetivos e garantir a concretude dos direitos sociais, também chamados de direitos
humanos de segunda dimensão33.
Estado, Governo, Democracia, Legitimidade, Poder são questões que, imbricadas, exigem uma
disciplina para o estudo de suas complexidades: é aí que entra a Ciência Política, forma de saber cujo
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STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política & teoria do estado, p. 110.

26

KELSEN, Hans. A democracia. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 99.

27

RORTY, Richard. Democracia e filosofia, p. 96.

28

WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações.

29

WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações.

30

HELD, David. Modelos de democracia. 3ª. ed. Cambridge: Polity Press, 2006, p. 16.

31

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política & teoria do estado, p. 22.

32

BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social, p. 199.

33

OLIVEIRA, Daniel Natividade Rodrigues de; FILETI, Narbal Antônio Mendonça. Estado democrático de direito, efetivação dos
direitos sociais relativos ao trabalho e princípios constitucionais de direito do trabalho. In: Alexandre Morais da Rosa (Org.). Para
um direito democrático: diálogos sobre paradoxos. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006, p. 78.
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objeto se desenvolve no tempo – sendo por isso histórica, no dizer de Bobbio –, sofrendo contínua
34
transformação [...].

Expostos os conceitos gerais – nada pacíficos –, é chegado o momento de explicar os sub
conceitos (democracias representativa, formal e social) com a profundidade merecida.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA, FORMAL E SOCIAL
Historicamente, na maioria dos Estados, o modelo representativo da democracia
desenvolveu-se com propriedade apenas após a Revolução Francesa 35 , a qual, de maneira
abstrata, implantou a ideia de construir uma sociedade baseada na vontade e na razão36.
Hobbes foi um dos primeiros pensadores a vincular a concepção de representação ao
conceito de autoridade37, no sentido de que cabe aos representantes populares coordenar o
Estado38. Entretanto, foi com Rosseau, no Contrato Social39, que o modelo de representação
política consolidou a ideia de uma autoridade, cuja função é representar as vontades dos
cidadãos 40 e preservar os direitos naturais 41 . Assim, os princípios centrais do governo
representativo foram estabelecidos com o propósito de construir um governo limitado e
responsável42.
Na reformulação política, merece destaque o surgimento dos partidos políticos, que
passaram a buscar uma democracia mais autêntica, substituindo o modelo de representação
instituído pela Revolução Francesa43, onde a vida pública e a vida privada mostraram grande
flutuação44 e o liberalismo, enquanto concepção de Estado, apresentou-se robustecido45. Essa
nova democracia foi denominada Democracia de Partidos ou Democracia Partidária46.
34

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência política & teoria do estado, p. 19.
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ABREU, Pedro Manoel. Processo e democracia: …, p. 197.
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CRUZ, Paulo Márcio; SOARES, Josemar Sidinei. A construção de um cenário propício para uma democracia transnacional. Revista
Filosofia do Direito e Intersubjetividade. v.3, n.1, 2011, p. 7.

37

HOBBES, Thomas. Leviatã. Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. 3ª. ed. São Paulo: Abril Cultural,
1983, p. 96.
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URBINATI, Nadia. O que torna a representação democrática? Lua Nova. São Paulo: 2006, p. 201-202.

39

ROSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social. São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
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VIEIRA, Luiz Vicente. A democracia em Rosseau: a recusa dos pressupostos liberais. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997, p. 39.
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HUNT, Lynn. Revolução Francesa e vida privada. História da vida privada. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 17.
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<http://www.scielo.br/pdf/pcp/v16n1/03.pdf>.
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Para Luiz Pinto Ferreira47, a democracia representativa é um sistema no qual o governo é
exercido pela sociedade, mediante agentes políticos eleitos por ela. Por isso o próprio nome
sugere que a representação do eleitorado, pelos partidos políticos, se dá por meio de um processo
eletivo48, havendo a concessão de poderes para que terceiro aja em nome dos representados49.
Lenio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais explicam que a democracia representativa se
fundamenta na premissa básica de que o vencedor da eleição presidencial é autorizado a governar
o país de acordo com a sua conveniência, até o final de seu mandato, se as relações de poder
existentes lhe permitirem50.
Já Nadia Urbinati conceitua a democracia representativa como uma forma de governo não
idêntica à democracia eleitoral51, afiançando que a representação funda-se no consentimento,
consistindo a eleição uma expressão do direito de participação dos cidadãos na produção das
leis52.
A representação política tem seu sentido na possibilidade de controle do poder político,
atribuído a quem não o exerce pessoalmente. No mesmo contexto, a democracia representativa
pode se assentada como um sistema político particular com o escopo de controlar e regular a
relação entre os governados e governantes53.
Contemporaneamente, a consagração do conceito de representação política, verificada a partir do
século XIX, é movida pelos seguintes fatores: (a) o surgimento e a ampliação de organizações
políticas em diversos estados; (b) a ampliação gradual do direito ao sufrágio; (c) os governantes
respondem por seus atos perante os órgãos de representação; (d) subordinação das “assembléias
54
hereditárias às eleitas”.

Luigi Ferrajoli55 (e da mesma forma os pensadores Garzón Valdés56 e Dworkin57) defende de
que a representação democrática somente justifica-se com o respeito aos direitos das pessoas e
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aos bens primários58. Não atribuir a devida importância a esses direitos e bens fundamentais acaba
por justificar o paternalismo59, inserindo toda a comunidade na “categoria de incompetentes
básicos” 60. Na mesma linha de raciocínio, para Norberto Bobbio61 a democracia representativa
caracteriza-se pelo representante fiduciário, que representa os interesses gerais e não os
particulares, levando-se em conta a proibição do mandato imperativo. E sobre o mandato
representativo, que hoje constitui o modelo típico de representação nas democracias
contemporâneas, visualiza-se a concepção de que o representante deve estar comprometido com
os que o elegeram, bem como com os interesses gerais da sociedade, funcionando conforme o
princípio da substituição política, desvinculado de obrigações contratuais privadas62.
Há, contudo, uma problemática evidente na democracia representativa. No falar de Pedro
Manoel Abreu, essa modalidade de democracia demanda constantes renovações, por se defrontar
com alguns problemas, tais quais: “[…] desinteresse da população pela política, elevados índices
de absenteísmo e, o que é mais grave, hostilidade dos eleitores em relação aos políticos
profissionais […]” 63 . Marcello Baquero corrobora esse pensar, afirmando que os brasileiros
desacreditam, cada vez mais, nas instituições que constituem o pilar da democracia
representativa64.
Passando à abordagem da democracia formal, em linhas gerais, enquanto esta cuida da
igualdade perante a lei, a democracia social tem como aspecto preponderante a igualdade pela
lei65. No entanto, mister afirmar que a democracia pode ser formal e social ao mesmo tempo66.
A posição de Max Weber67 é de que a única forma de democracia possível no mundo
moderno é a democracia representativa, correspondendo à “teoria minimalista” (exposta no
primeiro item deste artigo). Para os marxistas, a democracia formal é fundada no princípio da
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maioria 68 , diferindo do período absolutista, em que os indivíduos eram submetidos à
arbitrariedade e valorização em razão de suas origens e classes sociais69, sendo sabido que o
absolutismo evidenciou a capacidade do Estado violar a liberdade do homem, um dos mais
sagrados direitos naturais. No absolutismo os monarcas apropriaram-se do Estado, do mesmo
modo que um proprietário apropria-se de sua coisa70. A democracia, então, implicou numa ruptura
com as tradições anteriormente estabelecidas, atribuindo limites à autoridade.
No contexto histórico, a chamada democracia formal surgiu determinada por uma
aspiração de universalidade, ordem e legitimidade71. Ela foi capaz de assegurar direitos que se
mostraram essenciais para garantir os cidadãos contra o abuso dos governantes e a invasão da
esfera privada pelo poder72. Por esta razão, afirma-se que ela foi gerada nas lutas contra a
ditadura73.
Hans Kelsen74 foi um dos principais teóricos da democracia formal. Para o filósofo, a
democracia diz respeito a um autogoverno e sua ideia vincula-se à noção de participação, em que
as decisões governamentais partem dos cidadãos, os quais participam da elaboração das leis75. Por
essa razão, a democracia e a representação fruem de conceitos entrelaçados76.
Kelsen assevera, ainda, que o máximo do regime democrático é constituído por uma
democracia direta na qual todas as decisões são tomadas unanimemente77. Da mesma forma, o
espírito da democracia consiste na realização de uma política autônoma, traduzida no dever dos
cidadãos de se envolverem na tomada de decisões, assumindo parte da responsabilidade por
elas78.
No Estado – formalmente – Democrático é assente a liberdade positiva, no exercício
democrático do poder ou de participação política, que o legitima79. Logo, a democracia formal diz
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respeito a um poder político que provém da base, com regime de poder amplamente distribuído
entre os membros de uma comunidade. No pensar de Pedro Ugarte, em um regime democrático o
direito de participação é estendido ao maior número possível de membros, sem qualquer tipo de
discriminação80.
O Estado Democrático, outrossim, qualifica-se pelos valores da democracia que
sobrepõem-se a todos os elementos constitutivos do Estado, bem como a toda ordem jurídica81.
Destaca-se, por cabimento, os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito: a)
constitucionalidade; b) organização democrática da sociedade; c) sistema de direitos
fundamentais individuais e coletivos; d) justiça social como mecanismo corretivo das
desigualdades; e) igualdade; f) divisão de poderes; g) legalidade e; h) segurança e certeza
jurídicas82.
A democracia vem a ser o único regime no qual há plena identificação de quem manda e
quem obedece, por meio da soberania popular83. Inclusive, um dos princípios fundamentais que
dão sustentação à democracia formal é o da fiscalização, relacionado à permissão dos cidadãos
avaliarem periodicamente o desempenho dos seus representantes. Há, desta forma, uma
responsabilização básica do povo por suas decisões84. Esse princípio acaba por garantir o princípio
da representação política, já apresentado neste artigo.
Com relação à democracia social, essa diz respeito às “teorias amplas de democracia”, que
defendem a ideia de que a democracia deve ser entendida como fazendo parte de toda vida
social, onde há um envolvimento pela distribuição igualitária do poder, dos bens econômicos e
culturais. Este segundo grupo de teorias defende o modelo da democracia participativa, ao
contrário a teoria minimalista, cujo escopo é a democracia representativa85.
A democracia social, desta forma, vai além da questão política, pois preocupa-se com
formas de reduzir a pobreza e as desigualdades sociais. Entretanto, ressalta-se que a política
mantém-se em cena, considerando que uma das formas de atingir o objetivo da democracia social
é readequar o modo como os impostos são distribuídos entre as classes sociais e de que forma são
80
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destinados a elas86.
Em síntese, essa modalidade de democracia vem refletir a participação dos cidadãos na
formação da vontade da coletividade, bem como na possibilidade dos mesmos adquirirem
quantidades iguais de riquezas87. A democracia social tem no seu cerne o desejo da massa ter
mais, isto é, de igualar-se aos que têm mais bens do que ela, constituindo um regime de desejo88.
Os privilégios, antes concedidos a específicas parcelas sociais, são derrogados, uma vez que o
Estado deve aplicar a lei independentemente de qualquer situação individual e de forma
igualitária para todos89.
Logo, o Estado perde o caráter de vilão, para adquirir o papel de protagonista na garantia
dos direitos dos cidadãos. O Estado Social passa a garantir justamente as condições normativas e
materiais de eficácia desses direitos, atuando para reduzir as desigualdades efetivas, cumprindo
com o comando constitucional respectivo90. Os anseios da massa passam a ser atendidos e, nos
dizeres de Platão: o Estado toma forma a partir das necessidades dos homens91. Sobre isso, Lenio
Luis Streck e José Luis Bolzan de Morais92 afiançam:
[…] a preocupação básica é a transformação do status quo. […] O conteúdo da legalidade – princípio
ao qual permanece vinculado – assume a forma de busca efetiva da concretização da igualdade, […].
A questão da democracia contém e implica, necessariamente, a solução do problema das condições
materiais de existência.

Por tratar, ainda que subjetivamente, da igualdade entre classes, alguns estudiosos
afirmam que a democracia social, no Brasil, ainda é utópica, uma vez que, na medida em que os
níveis de pobreza e desigualdade, além da violência, têm aumentado, está aumentando também a
desconfiança dos cidadãos nas instituições políticas e nos seus representantes, levando-os, em
consequência, ao questionamento crescente de suas legitimidades 93 (problemática também
apontada na democracia formal).
Um exemplo que auxilia na visualização dessa descrença está no cidadão que, quando
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sente-se ameaçado, aumenta a altura das grades de sua residência, em vez de pressionar o Estado
na busca para a solução da crescente violência que assola o país94.
O problema da democracia, devo argumentar, está estreitamente vinculado a uma outra dimensão
da ordem social moderna: o controle dos meios se violência. Lidar com a violência não faz
geralmente parte das formas convencionais da teoria política, seja ela de Esquerda, de Direita ou
liberal. Todavia, o entrechoque dos fundamentalismos torna-se um motivo de séria preocupação já
que, nas condições sociais atuais, muitas culturas diferentes são levadas a se relacionar umas com as
95
outras.

Quer-se demonstrar o surgimento de um desiquilíbrio quando a democracia formal e a
democracia social não conseguem se instaurar com simultaneidade, pois:
Tocqueville sugeria que o Estado ideal era uma democracia com perfeita igualdade e liberdade,
porém, alertava para os problemas potenciais de uma maior igualdade política sem o adequado
ambiente econômico, o que poderia, segundo o autor, levar à institucionalização de uma tirania da
96
maioria.

Em outras palavras, se as condições econômicas e sociais são desiguais, as democracias que
pretendem proporcionar maiores liberdades e igualdades políticas podem gerar uma pressão
redistributiva excessiva, reduzindo a proteção à propriedade privada e distorcendo os incentivos
para empreendimentos individuais97, promovendo, por conseguinte, a desigualdade. Na mesma
lógica, importante destacar trecho da obra de Chaïn Perelman: “[...] igualdade não tem de ser
justificada, pois é presumidamente justa; a desigualdade, pelo contrário, se não é justificada,
parece arbitrária e, portanto, injusta”98.
Por fim, Kelsen99 ressalta a problemática existente na vinculação da igualdade à noção de
democracia social, uma vez que a primeira expressão possui significados polivalentes, na seara
política, social, econômica, etc.: “Pensar a igualdade [...] significa ter em mente as diferenças e as
particularidades humanas em todos os seus aspectos”100. No âmbito político, por exemplo, Gilmar
Mendes101 aponta a necessidade de proibir qualquer tipo de discriminação que impeça o exercício
de direitos, evitando, também, a censura governamental aos discursos e à imprensa.
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A REINVENÇÃO DA DEMOCRACIA BRASILEIRA E A DEMANDA POR MAIOR
TRANSPARÊNCIA FRENTE À CORRUPÇÃO DOS GOVERNANTES
Francis Wolff defende que a democracia foi uma filha – tardia e rebelde – da filosofia102.
Deste pensar, decorre que o primeiro a se satisfazer com a realidade democrática é o homem de
razão, isto é, o filósofo103.
Percebe-se na contemporaneidade que todos os conceitos sobre a democracia proferidos
pela filosofia permanecem extemporâneos, sendo desta forma porque a filosofia religa o presente
ao seu passado originário104. Contudo, à parte da extemporaneidade, em tempos de crise das
fórmulas organizacionais da modernidade, pensar a democracia contemporaneamente exige um
debate no contexto próprio à sociedade atual105: “[...] é preciso levar em conta a dimensão política
e social da reforma do Estado e não apenas seus aspectos técnicos, administrativos, fiscais e
financeiros”106.
Assim sendo, a democracia e seus conceitos estão constantemente se reinventando, sem
abandonar a essência contida nos estudos filosóficos utilizados na construção deste artigo. Essa
reinvenção é necessária ante a descrença crescente da sociedade na legitimidade do governo
democrático, não devendo ser obstada. Afinal, tende a ser permanente a cultura política desafeta
à participação, considerando que a democracia, da forma como funciona hoje, dá abertura à
institucionalização de modelos de governo antidemocráticos107. É demandada, assim, a promoção
de novas comunidades políticas e novas concepções de cidadania108.

[…] não é crível, numa democracia, que a perenidade formal das regras (que deverão ser normas)
assuma contornos de muros que aprisionam os participantes em limites impeditivos do vislumbre do
109
horizonte, onde o sol se põe de forma enigmática, para um novo amanhecer.

A democracia precisa de espaço, liberdade, subsídio para retransformar-se, em especial no
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Brasil: um país de distritos de grande magnitude110, que vem sendo assolado por diversos
episódios de corrupção política, que intensificam a agrura da sociedade com o governo e colocam
em dúvida a eficácia da democracia representativa. O atual mandato presidencial, por exemplo,
atingiu maior taxa de reprovabilidade neste ano, tão alta quanto em pesquisa realizada na véspera
do impeachmant do então Presidente Fernando Collor de Mello, em 1992: “Conforme pesquisa
Datafolha feita entre segunda e terça, 62% dos brasileiros classificam sua gestão como ruim ou
péssima. […]. Com indicadores de expectativa econômica batendo recordes negativos [...]”111.
No caso particular do Brasil temos, de um lado, um campo político dominado por uma estrita visão
de democracia representativa e, por outro, um Estado em um processo de profunda crise, quer por
sua incapacidade de cumprir minimamente as suas funções, quer pelos constantes escândalos de
corrupção que envolvem os componentes dos poderes legislativo e executivo. Tal cenário reforça a
112
tendência do afastamento da sociedade em geral […].

Somado à instabilidade com os governantes, há o crescimento da violência, do desemprego
e a inflação. Os impostos pagos também causam indignação, sendo desestimulante que “[...] o
povo brasileiro tenha que trabalhar 5 (cinco) meses por ano em prol de pagamento de impostos e
não ter disponível os recursos para os segmentos mais básicos da sociedade [...]”113.
Ainda assim, é forçoso reconhecer que, no Brasil, se originaram experiências de sucesso no
que diz respeito à participação popular no governo114, a exemplo da inovação trazida pela
Constituição Federal de 1988, sobre a iniciativa popular das leis, uma das grandes conquistas
democráticas do povo brasileiro em favor da cidadania e da participação política representativa.
Com pesar, os políticos eleitos para o Legislativo, em sua maioria, têm demonstrado, por ações e
omissões, desinteresse na utilização desse instituto115.
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Para Max Weber116, a liberdade, associada à democracia, pode levar a uma administração
ineficaz. Por isso defende-se que o exercício da democracia exige a ampliação, ainda maior, da
participação política da sociedade civil, o que, por consequência, exige um maior conhecimento
político por parte da população e menor hostilidade com relação aos governantes livremente
eleitos.
Como já explicado, a Constituição Federal de 1988, democrática e cidadã, adota o sistema
representativo de governo117: “O seu sistema político é multipartidário e prevê o sufrágio universal
e eleições livres e periódicas para escolha dos agentes políticos, [...]”118. Barry Ames assevera que o
Brasil

representa

um

caso

isolado

de

combinação

da

representação

proporcional,

multipartidarismo e presidência forte 119 , em que a governabilidade significa um problema
permanente, no que diz respeito à eficiência dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário120.
O Brasil, pelas reformas constitucionais, movimentos sociais e inovações políticas que abrigou na
última década, tem sido um dos mais importantes laboratórios do mundo a experimentar o que
121
significa aprofundar a democracia na prática, e a enfrentar as dificuldades de fazê-lo.

São muitas as problemáticas palpáveis no regime democrático exercido pelo Brasil. Numa
análise comparativa dos regimes de governo de sete países (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Alemanha, França, Japão e Suécia), tem-se que os regimes que preveem separação de poderes,
como o Brasil e os Estados Unidos, obtêm êxito no exercício de algumas competências, tais quais a
representação de interesses difusos e a manutenção da solidez das políticas 122 . Contudo,
diferentemente dos Estados Unidos, cujo Congresso possui estabilidade, o Congresso brasileiro é
instável: “[...] cerca de 50% dos membros de cada sessão legislativa são iniciantes, e o regimento
interno inibe o desenvolvimento de comissões especializadas”123.
Além disso, numa democracia com a grande maioria do eleitorado sem formação escolar
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básica e sem acesso à informação, o país acaba tendo dificuldades de controlar a corrupção124,
fenômeno que toma corpo com a ação de agentes racionais, que calculam os custos e os
benefícios de burlar uma regra institucional do sistema político, tendo em vista uma natural busca
por vantagens125: “[...] a impressão que se tem é a de que ninguém está imune aos seus
encantos”126. A corrupção enfraquece a confiança no Estado, a legitimidade dos governos, a moral
pública e, principalmente, a democracia127.
Não pode a população, entretanto, atribuir apenas aos políticos profissionais a culpa pelo
estado governamental atual, pois a democracia representativa também implica numa
responsabilização mínima dos eleitores. É o que Bignotto128 denominou de física dos interesses,
isto é, o cidadão escolhe livremente o candidato que melhor representa os seus interesses
durante e depois das eleições.
Daí a importância de um regime democrático ser também um regime transparente,
permitindo o acesso do cidadão a todas as informações públicas, bem como o acompanhamento
do desenvolvimento do mandato eletivo, tornando democrática a relação do Estado com a
sociedade civil 129 . José Matias Pereira 130 afirma ser incontestável a estreita relação entre a
transparência de um governo e o nível de democratização de um país; da mesma forma que é
evidente a ausência de estratégias que visam o aumento da transparência na relação Estadocidadão e à diminuição da corrupção no país. Ratifica-se aqui a teoria de Barroso131, já mencionada
no item 'Democracia em conceitos', sobre o regime democrático representativo demandar
transparência e estar sujeita a um controle social.
Aliás, a democracia na modalidade representativa só tem amparo se respeitar os direitos
fundamentais, exercendo também a democracia formal e social, esta última que tem a
preocupação de reduzir as desigualdades sociais. Sabe-se que essa é a bandeira do atual governo
124
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brasileiro, o qual, por meio de programas sociais, visa amenizar a situação de desemprego e
precariedade no tocante às chances de trabalho132. A exemplo do Programa de Transferência de
Renda com Condicionalidades, conhecido pelo nome de Bolsa Família, que atende quase que a
totalidade de famílias pobres do Brasil e tem como objetivo oferecer proteção a todo grupo
familiar e contribuir com o seu desenvolvimento133.
Por causa de benefícios como o Bolsa Família, há também uma certa submissão da
população, não causando espanto que relevem parcialmente, ou até se acomodem, ao problema
da corrupção. E até aí, sem maiores alardes, como assevera Fernando Filgueira134:
A tolerância à corrupção não é um desvio de caráter do brasileiro, uma propensão e culto à
imoralidade, nem mesmo uma situação de cordialidade, mas uma disposição prática nascida de uma
cultura em que as preferências estão circunscritas a um contexto de necessidades, representando
uma estratégia de sobrevivência que ocorre pela questão material. A tolerância à corrupção não é
uma imoralidade do brasileiro, mas uma situação prática pertencente ao cotidiano das sociedades
capitalistas. […]. Não se pode dizer, portanto, que o brasileiro típico represente um caso de ausência
de virtudes.

O perigo, em verdade, reside na transformação da corrupção em um tipo de endemia
social 135 , o que pode acontecer com a degeneração dos valores públicos, adentrando-se
novamente no princípio da responsabilização mínima de Bignotto136. Explica-se melhor:
[...], as práticas corruptivas podem ter origem dentro de casa, quando a família acha engraçado as
crianças roubarem das outras nos jogos de brinquedo, quando o dinheiro é usado como meio de
coação para a criança atender às ordens de seus pais. Na escola, quando os amigos pegam os
cadernos emprestados para a cópia das anotações das aulas e pagam, de alguma maneira, por isso,
nas relações comerciais, com descontos enganosos, nas relações profissionais, onde o “jeitinho
137
brasileiro” é o lema, e assim sucessivamente.

A corrupção é, assim, um desafio à democratização brasileira no plano da cultura
econômica, social e política138. Tratando-se de uma crise de confiança do cidadão nos seus
representantes, eleitos por meio de uma democracia representativa, vislumbra-se a necessidade
de um processo de democratização no plano da sociabilidade e da cultura, tendo como escopo a
132
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efetividade da lei e mecanismos democráticos de controle da corrupção. Isso é evidente quando já
se reconhece o afastamento da sociedade civil e da política, e a derivada fragilização dos
instrumentos tradicionais de participação139.
Mas, de maior importância, é a educação da cidadania140, a fim de que o brasileiro livre-se
ou, no mínimo, amenize o estigma da corrupção, passando a usufruir dos benefícios oferecidos
por um regime de governo genuinamente democrático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Inicialmente, buscou-se apresentar os diversos conceitos responsáveis pela significação da
democracia, passando pela democracia em sentido restrito – referindo-se a um sistema de
governo apoderado por governantes eleitos livremente –, até a democracia em sentido lado –
referindo-se a um ideal social, permeado pelo princípio da igualdade.
Transcreveu-se o pensar de diversos estudiosos da filosofia sobre a democracia,
ratificando-se aqui a teoria de que todos são cidadãos no governo democrático, razão pela parte
da opinião pública utiliza o termo “democracia” para designar igualdade social. Também merece
repetição o pensar de Kelsen141, para o qual o valor da liberdade determina a ideia de democracia.
Após a explanação das concepções gerais da democracia, foram discriminadas as suas sub
concepções, tais quais as democracias representativa, formal e social. Restou demonstrado que a
primeira diz respeito a um sistema de governo onde os agentes políticos são livremente eleitos
pela sociedade, apontando-se, ao final, a problemática indicada por Pedro Manoel Abreu142, sobre
essa modalidade de democracia exigir constantes renovações.
Em seguida, ficou claro que a democracia formal está relacionada ao conceito de
democracia em sentido restrito, ao passo que a democracia social está relacionada ao conceito de
democracia em sentido lato, havendo uma vinculação de todos os conceitos para alcance da
democracia almejada, isto é, eficaz e para todos. Mesmo porque, a democracia só é possível se
presentes os direitos políticos, bem como os direitos de liberdade fundamentais (liberdade
pessoal, de expressão, de reunião e associação), que constituem precondições.
139
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Por fim, o último item dedicou-se à filosofia e sua íntima relação com a democracia, já que
seus antigos conceitos mostram-se atemporais, encaixando-se com uma quase perfeição aos
conceitos da democracia contemporânea. Ainda sobre a democracia contemporânea, afirmou-se
que ela precisa estar sempre reinventando-se, diante da crescente descrença da sociedade na
legitimidade do governo democrático.
Também abordou-se, no final do texto, sobre a democracia no Brasil e as dificuldades que
ela vem encontrando para desenvolver-se no país, frente às constantes denúncias de corrupção
envolvendo os governantes eleitos no contexto de um regime democrático representativo.
Percebeu-se que o afastamento da corrupção e o exercício efetivo de uma democracia demandam
mudanças culturais e a promoção da educação política da sociedade, uma vez que os direitos e
deveres que emanam do Estado supõem o envolvimento consciente e ativo do cidadão.
Por todo o exposto, pertinente a advertência de Rousseau143, quando afirmou: se diante
dos problemas de sua coletividade os cidadãos se perguntarem “a mim o que me importa?”, a
democracia estará morta, sendo inadmissível tal retrocesso.
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O DIREITO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL GLOBAL:
UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE PORTUGAL E DO BRASIL

Diogo Marcel Reuter Braun1
João Daniel Ribeiro Veloso Gomes2

RESUMO
O presente artigo pretende estudar, de forma comparada, dois distintos sistemas jurídicos
de acesso à justiça, pelos necessitados. Um, adotado como modelo no Brasil, é um sistema de
entidade públicas, constitucionalmente consagrado, que visa a promoção do acesso à justiça
através da Defensoria Pública. O outro, modelo de Portugal e compartilhado pelos países estadosmembros da União Europeia (EU), em que o Estado recorre à remuneração de defensores privados
que exerçam a garantia de defesa aos sujeitos que necessitem deste mecanismo de acesso ao
direito. Não pretende o trabalho indicar qual o mecanismo ideal a ser adotado, mas sim realçar as
virtudes e problemas das diferentes soluções, contribuindo assim para a partilha e globalização de
princípios e regras jurídicas relacionadas com a assistência jurídica aos necessitados.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso ao Direito; Princípio da Dignidade Humana; Princípio da Igualdade;
Hipossuficiente; Defensoria Pública; Advogado; Globalização.

INTRODUÇÃO
O presente artigo pretende estudar, de forma comparada, dois distintos sistemas jurídicos
de acesso à justiça, pelos necessitados. Um, adotado como modelo no Brasil, é um sistema
atrelado a entidade pública, constitucionalmente consagrado, que visa a promoção e
implementação da Defensoria Pública como mecanismo de “acesso à justiça”. O outro, modelo de

1

Mestrando em Direito Pela Universidade do Vale do Itajaí. Procurador do Estado de Santa Catarina. Especialista em Direito
Processual Civil pela Universidade do Vale do Itajaí e em Direito Tributário pela Universidade Anhanguera Uniderp. Email:
diogobraun@gmail.com

2

Mestrando em regime de dupla titulação pela Universidade do Minho (Portugal) e Universidade do Vale do Itajaí (Brasil).
Graduado em Criminologia pelo Instituto Universitário da Maia (Portugal). Email: joaodanielgomes@hotmail.com

408
Produção Científica CEJURPS – 2015

Portugal e compartilhado pelos países estados-membros da União Europeia (EU), em que o Estado
recorre à remuneração de defensores privados que exerçam a garantia de defesa aos sujeitos que
necessitem deste mecanismo de acesso ao direito.
Apesar da adoção de soluções distintas, ambos os Estados revelam semelhante
preocupação com o problema, visto que, saindo de regimes ditatoriais, dotaram as respetivas
Constituições de mecanismos de proteção de acesso à justiça e tutela jurisdicional efetiva.
Será feita uma avaliação de quais os principais fundamentos que a doutrina produziu sobre
a temática de acesso à justiça, quer do ponto de vista do Direito, quer de uma perspetiva da
Criminologia, salientando assim os princípios, virtudes e dificuldades na implementação dos
sistemas.
O estudo procura relacionar ainda a questão do acesso à justiça com a globalização,
procurando entender quais os fenómenos e forças que influenciam a adoção padronizada de
modelos.
Não constitui objeto do presente trabalho a tomada de posição de um dos sistemas em
detrimento do outro, mas sim apontar aspetos positivos e negativos das diferentes soluções,
contribuindo, assim, para a partilha e globalização de princípios e regras jurídicas relacionadas
com a assistência jurídica aos necessitados.

DIREITO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS NECESSITADOS COMO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL - REGIME JURÍDICO NO BRASIL - IGUALDADE, ACESSO À JUSTIÇA
E IGUALDADE JURISDICIONAL
Um dos princípios basilares do regime geral dos direitos fundamentais é o princípio da
igualdade, em que se concentra uma grande riqueza de conteúdo. Referido princípio é tido como
o núcleo normativo do Estado Social e de todos os direitos de sua ordem jurídica.
Na atual constituição brasileira o princípio da igualdade está consagrado no “caput” do
artigo 5º., sob o comando de que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza”.3
Não se deve, contudo, limitar seu conteúdo apenas à igualdade formal, consagrada no
3
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da
República
Federativa
do
Brasil.
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 30 de ago. 2014.
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liberalismo clássico, em que se propõem uma igualdade perante a lei, “no sentido de a lei e sua
aplicação tratam a todos igualmente, sem levar em conta as distinções de grupos”4.
A busca que se deve ter na aplicação do princípio da igualdade passa também por “tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades”5. Trata-se da
igualdade material, mais real diante dos bens da vida, distinta daquela apenas estatuída perante a
lei.
Sob tal perspectiva, a normatizações contemporâneas passaram a prever discriminações
positivas, na medida em que o
[...] constituinte tratou de proteger certos grupos que, segundo o seu entender, mereceriam
tratamento diverso. Enfocando-os a partir de uma realidade histórica de marginalização social ou de
hipossuficiência decorrente de outros fatores, cuidou de estabelecer medidas de compensação,
buscando concretizar, ao menos em parte, uma igualdade de oportunidades com os demais
6
indivíduos, que não sofreram as mesmas espécies de restrições.

Segundo Canotilho, “esta igualdade conexiona-se, por um lado, com uma política de ‘justiça
social’ e com a concretização das imposições constitucionais tendentes à efetivação dos direitos
econômicos, sociais e culturais”.7 De outro lado, complementa o autor, tal princípio é inerente à
percepção de igual dignidade social e de igual dignidade da pessoa humana, funcionando não
apenas como fundamento antropológico-axiológico contra discriminações, objetivas ou subjetivas,
mas também como princípio jurídico constitucional que impõem compensações de desigualdade
de oportunidades e como postulado sancionador da ofensa da igualdade por comportamentos
omissivos.8
O princípio da igualdade está presente em diversos dispositivos constitucionais no Brasil,
podendo ser citados: o artigo 5º., inciso I, que anuncia a igualdade entre homens e mulheres; o
art. 7º. Incisos XXX e XXXI, com regras de igualdade material, proibindo distinções baseadas em
certos fatores; o art. 3º., incisos III e IV, que estabelece como objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a repulsa a
qualquer tipo de discriminação; tem-se, ainda, a universalização da seguridade social (art. 194); a
garantia ao direito à saúde (art. 196); o direito à educação baseada em princípios democráticos e
4

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 22ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 213.

5

LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 679.

6

ARAUJO, David; JUNIOR, Nunes. Citado por LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 13ª. Ed. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 679.

7

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. 6ª. Ed. Coimbra: Almedina, 1995, p. 567.

8

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 567-568
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de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola (art. 205); enfim, a preocupação
com a justiça social como objetivo das ordens sociais e econômicas, tudo isso em busca uma
igualdade material.9
Dentre os comandos que derivam do citado princípio está a igualdade jurisdicional. Para
Silva, o princípio da igualdade jurisdicional apresenta-se sob dois prismas, sendo o primeiro
dirigido ao juiz para evitar que ele faça distinções quando se depara com situações iguais e, o
segundo, como “interdição ao legislador de editar leis que possibilitem tratamento desigual a
situações iguais ou tratamento igual a situações desiguais por parte da justiça.”10
A primeira situação consistiria, basicamente, na vedação de julgamentos feitos por
tribunais de exceção, caracterizando o juiz natural, permitindo que as pessoas sejam julgadas com
plena igualdade, por parte de um tribunal independente e imparcial.
A outra faceta do princípio da igualdade jurisdicional se revela quando se busca a igualdade
de condições dos desiguais perante a justiça. Para Silva:
Formalmente, a igualdade perante a Justiça está assegurada pela Constituição, desde a garantia de
acessibilidade a ela (art. 5º., XXXV). Mas realmente essa igualdade não existe, “pois está bem claro
hoje que tratar ‘como igual’ a sujeitos que econômica e socialmente estão em desvantagem, não é
11
outra coisa senão uma ulterior forma de desigualdade e injustiça”.

Assim, somente poder-se-ia conceber uma real igualdade jurisdicional caso houve
igualdade no acesso à Justiça de pessoas que estejam em situações distintas, especialmente sob o
enfoque econômico e social.
Ademais, o efetivo acesso à justiça, também consagrado direito constitucional, significa não
só a possibilidade de livre acesso à jurisdição mas, sobretudo, à uma ordem jurídica justa. Segundo
Watanabe:
A problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos
órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça, enquanto
instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. Uma empreitada assim
ambiciosa requer, antes de mais nada, uma nova postura mental. Deve-se pensar na ordem jurídica
e nas respectivas instituições, pela perspectiva do consumidor, ou seja, do destinatário das normas
jurídicas, que é o povo, de sorte que o acesso à Justiça traz à tona não apenas um programa de
12
reforma como também um método de pensamento, como com acerto acentua Mauro Cappelletti.

9

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo, p. 210-211.

10

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo, p. 217.

11

SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo, p. 218-219.
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WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. Participação e processo.
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Tentando assegurar essa igualdade material no acesso à justiça que surgiu a obrigação
estatal de garantir assistência jurídica integral aos que comprovarem sua insuficiência de recursos.

ASPECTOS HISTÓRICOS
Os primeiros registros legais de benefício aos necessitados sob o ponto de vista processual
surgiram, no Brasil, no primeira metade do século XIX, com a isenção dos considerados pobres do
pagamento de despesas processuais.
Após a proclamação da República, no Governo Provisório do Marechal Deodoro da
Fonseca, editou-se o Decreto n. 1030/90, em que se previa a autorização para o Ministério da
Justiça organizasse uma comissão de patrocínio gratuito dos pobres no crime e cível.13
Pouco depois, no Distrito Federal, por meio do Decreto Federal n. 2.457/97, previu-se a
assistência judiciária para o patrocínio gratuito das causa dos pobres litigantes no cível e no crime.
Foi este o primeiro documento legislativo no Brasil a prever a assistência judiciária organizada.14
Sob o ponto de vista constitucional, desde 1934 todas as Constituições brasileiras, com
exceção a de 1937, firmaram a prestação da assistência judiciária aos necessitados como um dever
do Estado.
A Constituição de 1934 previu em seu art. 113, n. 32, que a assistência judiciária aos
considerados necessitados seria obrigação da União e dos Estados, que deveriam criar órgãos
especiais para este fim. Com base em tal mandamento constitucional alguns estados da federação,
como São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, criaram um serviço estatal de assistência
judiciária, contando com advogados pagos pelo próprio estado.15
Na Constituição de 1946 ficou previsto apenas o comando genérico de que “o poder
público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados” (art.
141, par. 35)16, o que foi, de certo modo, repetido pelas Constituições outorgadas em 1967 (art.
150, par. 32)17 e 1969 (art. 153, par. 32), com a diretriz: “será concedida assistência judiciária aos

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988, p. 128.
13

SOUZA, Silvana Cristina Bonifácio. Assistência juridical: integral e gratuita. São Paulo: Método, 2003, p. 98.

14

SOUZA, Silvana Cristina Bonifácio. Assistência juridical: integral e gratuita, p. 98.

15

JUNKES, Sérgio Luiz. Defensoria pública e o princípio da justiça social. Curitiba: Jurua, 2006, p. 77-78.

16
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17

BRASIL.

Constituição

da

República

Federativa

do

Brasil

412
Produção Científica CEJURPS – 2015

de

1967.

Disponível

em:

Disponível

em:

necessitados, na forma da lei.”18
Atualmente, o regime constitucional brasileiro prevê a assistência jurídica aos necessitados
como direito fundamental, positivado no art. 5º. , inciso LXXIV, anunciando que “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”19
A vigente Constituição prevê, ainda, qual o órgão ficará incumbido dessa prestação, ao criar
a Defensoria Pública, no art. 134, que sofreu recente modificação, através da Emenda
Constitucional n. 80/2014. A redação do dispositivo é a seguinte:
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e
extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na
20
forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Passa-se, agora, a tecer algumas considerações a respeito da assistência jurídica aos
necessitados e o exercício desse mister pela Defensoria Pública.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS NECESSITADOS E A DEFENSORIA PÚBLICA
No Brasil, a assistência jurídica aos considerados pobres foi assegurada na Lei Maior,
constituindo uma garantia fundamental, evidentemente auto-aplicável, não necessitando de
regulamentação.
A positivação desse direito representa nítida medida afeta à concretização de um Estado
Social de Direito, sobretudo porque permite que pessoas carentes possam litigar em juízo (ou
mesmo ser juridicamente representado e/ou orientada fora dele), para assegurar seus direitos,
inclusive perante o próprio Estado.
Na verdade, para a população menos favorecida, o amplo acesso à Justiça através de profissionais
plenamente capacitados é tão importante e fundamental quanto o acesso à saúde, à educação, à
moradia digna, à cesta básica da alimentação e à própria segurança, inclusive aquela desejada no
21
interior de estabelecimentos penais.

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao67.htm>. Acesso em: 30 de ago. 2014.
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Essa assistência jurídica significa todo e qualquer auxílio prestado à pessoa hipossuficiente,
inclusive o aconselhamento preventivo que vise a afastar o conflito de interesse, sem,
necessariamente, discuti-lo nos tribunais. Por isso, há distinção entre assistência jurídica e
judiciária. “Modernamente, em face do preceito constitucional, o Estado não quer apenas garantir
a assistência judiciária; propõem, acima de tudo, a promover a proteção social do necessitado
através da assistência jurídica.”22
Por oportuno, ainda no campo das distinções de institutos afetos, esclarece-se que a
conhecida justiça gratuita implica apenas na gratuidade de custas e despesas, tanto judiciais como
extrajudiciais, decorrente de um processo judicial.23
A garantia de assistência jurídica, entretanto, há de ser gratuita e integral. A integralidade
advém, conforme anteriormente descrito, do fato de se abranger a assistência prévia, a
orientação, bem como o acompanhamento da demanda judicial. Ou seja, a assistência jurídica
deve ser entendida de forma ampla, superando apenas o aspecto judicial.
Já a gratuidade, por óbvio, confere ao titular do direito fundamental à assistência judiciária
a certeza de que não terá custos financeiros com isso.
Os destinatários do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, segundo a
norma constitucional brasileira, são aqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”. Neste
sentido, a Lei Nacional n. 1.060/50, conhecida Lei de Assistência Judiciária, em seu artigo 2º diz
que necessitado é “aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e
os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”24, seja ele nacional
ou estrangeiro residente no Brasil, que necessitarem recorrer à justiça penal, civil, militar ou do
trabalho.
O necessitado, destarte, “não é apenas o pobre ou indigente, e sim aquele cuja situação
econômica não lhe permita arcar com as despesas do processo.”25
Mas não são só os necessitados economicamente são beneficiados com a assistência
jurídica. Com efeito, no âmbito da defesa criminal, há a garantia processual de nomeação de um
22

RAMOS, Glauco Gumerato. Assistência jurídica integral ao necessitado. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 765, Ano 88, p. 49-58,
jul/1999, p. 51.

23

JUNKES, Sérgio Luiz. Defensoria pública e o princípio da justiça social, p. 82.

24

BRASIL. Lei n. 1.060, de 05 de fevereiro de 1950. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1060.htm>.
Acesso em: 30 ago. 2014.
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advogado, às expensas do Estado, caso não constitua o acusado um particular. Seriam estes, no
entende de Grinover, necessitados não no sentido econômico, mas no sentido jurídico.26
E a própria Constituição da República de 1988 tratou de definir a forma como essa
assistência jurídica deveria ser feita. Com efeito, na Seção IV, do Capítulo IV, do Título IV,
destinado a disciplinar as funções essenciais à Justiça, a Constituição previu que a Defensoria
Pública seria o órgão responsável pela “a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e
a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma
integral e gratuita, aos necessitados[...]”27.
No Brasil, portanto, é do Estado a obrigação de prestar a assistência jurídica integral e
gratuita. Para tal incumbência foi definida a existência de um órgão central, independente,
composto e obrigatório: órgão porque se constituem em um centro de atribuições específicas
instituído para o desempenho de funções estatais, por meio de seus servidores; central pois sua
atribuição é exercida em todo o território da base política em cuja estrutura administrativa
encontra-se contida; independente em razão da independência funcional conferida aos seus
membros e à própria instituição, que possui, ainda, autonomia funcional, administrativa e
financeira; em relação a sua estrutura, a Defensoria apresenta-se como órgão composto, eis que é
constituída por diversos centros de distribuição; a Defensoria é órgão obrigatório ante a existência
de imposição constitucional.28
As garantias conferidas à Defensoria Pública foram recentemente reforçadas pela
promulgação da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014. Por meio dela foi alterada a
cabeça do art. 134 para prever expressamente que a referida instituição era permanente, bem
como ampliou a competência, antes restrita à orientação jurídica e à defesa dos necessitados. A
partir da emenda, a Defensoria tem guarida constitucional também para a promoção dos direitos
humanos e a defesa, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Esses novos
elementos já eram previstos em lei e, com a emenda, foram alçados ao status de norma
constitucionais, ganhando a força que lhe é inerente.29

26

GRINOVER citada por SOUZA, Silvana Cristina Bonifácio. Assistência juridical: integral e gratuita, p. 65.
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A referida emenda constitucional incluiu mais um parágrafo ao art. 134, em que anuncia os
princípios institucionais da Defensoria Pública. São eles a unidade, a indivisibilidade

e

a

independência funcional, aplicando-se, ainda, quando for o caso, algumas regras constitucionais
afetas à magistratura (art. 93 e inciso II do art. 96 da Constituição da República).30
A Defensoria Pública abrange a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do
Distrito Federal e dos Territórios e as Defensorias Públicas dos Estados. A formatação desse
modelo é explicada por Junkes:
A concepção desse modelo segue, em linhas gerais, a do Poder Judiciário. A forma federal de Estado
implica que estrutura do Poder Judiciário brasileiro se biparta em Justiça Federal e Estadual. Ambas,
por sua vez, também se bipartem em comum e especializada, em função da competência
determinada pela Constituição. À justiça especializada, tanto federal como estadual, cabe a
prestação jurisdicional relativa a um rol restrito de matérias. À Justiça Comum, em termos genéricos,
31
cabe a prestação jurisdicional relativa a todas as matérias remanescentes.

Assim, a Defensoria da União, com atividade abrangendo todo o território nacional, teria
atuação circunscrita à Justiça Federal, tanto comum como especializada. Além disso, cabe-lhe
atuar nas instâncias administrativas da União. As Defensorias Públicas dos Estados, criadas e
organizadas, inclusive juridicamente, em suas próprias unidades da Federação, tem como
incumbência a atuação perante a Justiça estadual e as instâncias administrativas estaduais. O
mesmo ocorre com a Defensoria Pública do Distrito Federal e territórios, que tem a missão de
atuar no Poder Judiciário do Distrito Federal e nas instâncias administrativas do respectivo ente.
A norma que rege a Defensoria Pública da União é a Lei Complementar n. 80, de 12 de
janeiro de 1994, conhecida como Lei Orgânica da Defensoria Pública. Lá estão previstas as regras
quanto à organização da instituição, funcionamento, atribuições e competências de seus órgãos,
bem como o regime jurídico de seus membros.32
Essa mesma norma estabelece também as normas gerais que deverão ser obedecidas pelos
Estados da federação na organização de suas próprias defensorias.
No Brasil, portanto, a assistência jurídica aos necessitados, integral e gratuita, se dá por
órgão do Estado, denominado Defensoria Pública, cuja divisão abrange a Defensoria Pública da
União, do Distrito Federal e dos Estados.
30

BRASIL.
Emenda
Constitucional
n.
80,
de
4
de
junho
de
2014.
Disponível
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc80.htm>. Acesso em: 30 ago. 2014.

31

JUNKES, Sérgio Luiz. Defensoria pública e o princípio da justiça social, p. 84.

32

BRASIL.
Lei
Complementar
n.
80,
de
12
de
janeiro
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp80.htm>. Acesso em: 30 ago. 2014.
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de

1994.

em:

Disponível

<

em:

ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS NECESSITADOS E O REGIME JURÍDICO EM PORTUGAL
A questão do acesso ao Direito é frequentemente relacionada ao princípio da Dignidade da
Pessoa Humana, sendo, no entanto, a conceituação deste princípio algo difícil, visto ser pouco
consensual entre os autores. Encontramos então definições por vezes contraditórias, incompletas
ou imprecisas.33
Segundo Jorge Miranda, a constatação de que o ser humano tem como denominador
comum ser dotado de razão e consciência, isso só por si deve expressar em o que consiste o
princípio da igualdade.34
Para Gomes Canotilho,
[...] a dignidade da pessoa humana representa a abertura da República à ideia de comunidade
constitucional inclusiva pautada pelo multiculturalismo mundividencial, religioso ou filosófico […]
35
que é incompatível com uma definição reducionista da dignidade.

Ingo Sarlet procura, então, concretizar o conceito, ensaiando a seguinte definição, que
adotamos neste artigo:
[...] 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 quanto contra e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a garantir as condições existenciais
mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e coresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres
36
humanos.

Com a revolução de 1974, e a implementação da Constituição da República Portuguesa em
1976, uma das grandes preocupações foi proporcionar ao povo português uma Constituiçãogarantia, de proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente no campo da
preservação da dignidade humana, igualdade de direitos, acesso à justiça e participação
democrática.37
Jorge Miranda refere que “a primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu
33

SARLET, Ingo. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 9.ed. Porto Alegre:
livraria do advogado editora, 2012, p. 50.

34

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional: tomo IV. 3.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2002, p. 183.

35

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225-226.

36

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, p. 73.

37

Atendendo ao preâmbulo da CRP, que realça esta ideia da seguinte forma: “A assembleia Constituinte afirma a decisão do povo
português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios
basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático […].” (Portugal. Constituição da República
Portuguesa, atualizada de acordo com a Lei Constitucional de 2005, de 12 de Agosto. Coimbra: Almedina, 2005, p.7)
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conhecimento.” A fruição dos mesmos, só é possível com a real consciência do seu conhecimento,
ficando o sujeito capaz de “avaliar as desvantagens e os prejuízos que sofre quando não os pode
exercer ou efetivar ou quando eles são violados ou restringidos”.38
O mesmo autor prossegue o raciocínio, alertando para a cada vez mais pertinente e
urgente necessidade de acautelar o acesso à justiça, numa sociedade global, onde se encontra
cada vez mais difícil, pela diversidade e quantidade de informação, compreender quais os direitos
e deveres de cada indivíduo, e quais as regras procedimentais adequadas a adotar. Dotar o
indivíduo de condições de acesso ao direito é, na opinião do autor, um processo de
democratização do direito. E vai mais longe ainda, afirmando que as normas que se referem ao
direito do cidadão de acessar à justiça, devem ser normas preceptivas, de invocação imediata,
tendencialmente sem necessidade de interposição do legislador para produzir efeitos na sua
plenitude.39
Quanto à figura do advogado, Jorge Miranda refere-se a esta classe profissional como
profissionais que gozam de discricionariedade técnica, seguindo critérios de legalidade e
responsabilidade deontológica, tendo entre as suas atribuições a defesa do Estado e do Direito,
bem como garantir os direitos individuais, notadamente na promoção do acesso ao conhecimento
e aplicação do direito. Pelo que, qualquer sujeito tem direito a fazer-se acompanhar de advogado
perante qualquer autoridade; tendo inclusivamente o direito de escolha quanto ao profissional
que o vai assistir.40
Explica que, apesar de a CRP41 não mencionar expressamente em nenhum preceito legal a
figura da advocacia42, os advogados prestam um contributo decisivo na administração da justiça. E
mesmo se tratando de uma profissão liberal privada, tradicionalmente oferece garantias
insubstituíveis de proteção livre dos direitos dos cidadãos.43
O direito a um processo equitativo está inserido em diversas disposições normativas de
Brasil 44 e Portugal, bem como em disposições Internacionais, notadamente no art. 10º da
38

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, p. 254.

39

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, p. 255.

40

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, p. 255.

41

Portugal. Constituição da República Portuguesa, p.7.

42

Assim como também não refere em nenhum artigo, a título de curiosidade, que o acesso ao Direito pelos necessitados tem de
ser gratuita.

43

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, p. 255.

44

Supra referidas no presente artigo.
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Declaração Universal dos Direitos Humanos; no Art. 6º da Convenção Europeia dos Direitos
Humanos45; no art. 14º d)46 do Pacto Internacional Relativo aos Direitos Civis e Políticos; art. 47º
da Magna Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia; no art. 20º da CRP, e demais
normas infra constitucionais portuguesas, especialmente a lei 34/2004 de 29 de Julho,
denominada como Lei de Apoio Judiciário.47
Analisando o art. 20º da CRP, que se encontra inserido no título II da Parte 1, constata-se
que o acesso ao direito é uma garantia de todos os cidadãos, elencando quais os direitos que
devem ser acautelados, notadamente o do acesso ao direito (art. 20 nº 1, 1ª parte); acesso aos
tribunais (art. 20 nº 2, 2ª parte); direito à informação e consulta jurídica (nº 2, 1ª parte); direito ao
patrocínio judiciário (no nº2, segunda parte do artigo); direito à assistência prestada por
advogado; proteção ao segredo de justiça (nº 3 do art. 20); razoabilidade do prazo de resolução do
processo (nº 4, 1ª parte); processo equitativo (nº4, 2ª parte); e tutela efetiva (nº 5 do mesmo
preceito legal). Em suma, a norma visa garantir o acesso à informação e consulta jurídica, bem
como o patrocínio judiciário a todos os cidadãos.48
Explica Jorge Miranda, que a Constituição Portuguesa ordena49 a interpretação e integração
dos preceitos que dizem respeito aos direitos fundamentais que constam da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, transformando, desta forma, princípios de direito internacional em
princípios de direito Constitucional Português.50 Portanto, a título exemplificativo, o art.10º51 da
Declaração é um dos preceitos que incluem princípios de Direito, que foram integrados na CRP.
Quanto à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, esta tem uma preocupação em
detalhar quais as garantias mínimas a conceder ao réu de um processo, nomeadamente o de ser

45

Sendo o nome original Convenção Europeia dos Direitos do Homem.

46

Quando se refere que o réu deve “estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por intermédio de defensor
de sua escolha; de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse da
justiça assim exija, de ter um defensor designado ex-offício gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo”. (BRASIL.
Decreto n. 592, de 06 de Julho de 1992. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/19901994/D0592.htm>. Acesso em: 30 ago. 2014)

47

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, p. 254.

48

Portugal. Constituição da República Portuguesa, 2005.

49

Art. 16º nº2 da CRP: “Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e
integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem.” (Portugal. Constituição da República Portuguesa,
2005.)

50

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, p. 139.

51

Declaração Universal dos Direitos Humanos, artº 10: “Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e
pública por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de
qualquer acusação criminal contra ele.” (Resolução 217 A(III) da Assembleia Geral das Nações Unidas de 10 em Dezembro de
1948. Disponível em: < http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm >. Acesso em: 30 ago. 2014).
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informado em curto prazo, em língua que entenda e de forma minuciosa, da natureza e da causa
da acusação contra ele formulada; que lhe seja disponibilizado tempo e meios necessários para a
preparação da sua defesa; ter a assistência de um defensor da sua escolha e, se não tiver meios
para remunerar um defensor, poder ser assistido gratuitamente por um defensor oficioso, quando
os interesses da justiça o exigirem; entre outras garantias.
O art. 47º da Magna Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nos seus
parágrafos terceiro e quarto, prevê que deve ser concedido apoio judiciário (de representação)
aos necessitados bem como o direito a um processo justo e equitativo. Mais do que isto,
preocupa-se a União Europeia em garantir o patrocínio judiciário àqueles que preenchendo os
requisitos, necessitem de apoio para litígios transfronteiriços, estabelecendo regras comuns aos
Estados-membros.52 Incentiva ainda, conjuntamente com o apoio judiciário, que seja promovido o
encaminhamento para medidas de resolução alternativa de litígios, notadamente a Mediação
Penal, sempre que isso seja possível.53
Mas é a Lei Portuguesa n. 34, de 29 de Julho de 2004, que expõe de forma clara a principal
diferença de modelos entre Portugal e Brasil. O pais luso opta por responsabilizar o Estado na
garantia de assistência jurídica ao necessitado54, mas remete essa assistência para protocolos de
cooperação entre o Estado e respectivas instituições que representam as profissões forenses, que
irão, portanto, concretizar esse apoio judiciário.55 Não existe, destarte, um órgão estatal específico
para prestar o apoio. Apoio este que é dividido em duas categorias essenciais: consulta jurídica e
apoio judiciário. Note-se que o rendimento tido em conta é exclusivamente o rendimento do
sujeito e não o do agregado familiar, ou da pessoa que tem obrigação de lhe prestar alimentos,
com bem demonstrou o acórdão nº 654/2006 do tribunal Constitucional Português.56
52

A Directiva 2002/8/CE do Conselho de 27 de Janeiro de 2003 no seu nº 6, dispõe que “a falta de recursos de uma pessoa
implicada num litígio, como demandante ou demandado, bem como as dificuldades resultantes da incidência transfronteiriça de
um litígio, não deverão constituir obstáculos a um acesso efectivo à justiça.” (União Europeia, Euro-lex. Disponível em:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:PT:PDF> Acesso em: 30 ago. 2014).

53

“O apoio judiciário deve ser concedido nas mesmas condições, quer se trate de processos judiciais tradicionais ou de
procedimentos extrajudiciais, como a mediação, desde que a utilização destes últimos seja exigida por lei ou ordenada por um
tribunal”, é o que consta do nº 21 da Directiva 2002/8/CE do Conselho de 27 de Janeiro de 2003.(União Europeia, Euro-lex.
Disponível em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:PT:PDF> Acesso em: 30 ago.
2014).

54

O apoio não é necessáriamente integral. O necessitado pode apenas ter ajuda de custo parcial com o processo, dependendo da
sua capacidade contributiva. E se, durante o curso do processo, a sua capacidade económica apresentar melhorias, esse apoio
pode deixar de ser disponibilizado (art. 8º a 10º da Lei de Apoio Judiciário).

55

Conforme fica claro no art. 2. nº 1 da referida lei. (União Europeira. Euro-lex.Disponível em: <
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:PT:PDF > Acesso em: 30 ago. 2014).

56

“A decisão seguiu os seguintes termos: “não aplicar o Anexo à Lei n.º 34/04, de 29 de Julho, conjugado com os artigos 6° a 10° da
Portaria n.º 1085-A/04, de 31 de Agosto, na parte em que impõem seja considerado para efeitos do cálculo do rendimento
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http://eur-

Coloca-se pois, a questão de saber como efetivar essa proteção jurídica. Como ensina
Gomes Canotilho, são as próprias normas constitucionais, internacionais e legais que irão garantir
o acesso aos tribunais, impedindo que a eventual não existência de uma determinação legal (ou
até mesmo, como refere o autor, através da excessiva “determinação dos caminhos judiciais”, ou
seja, convivência abundante de normas de acesso demasiado confusas e contraditórias) extermine
este direito fundamental.57
Um dos princípios fundamentais que tem necessariamente de ser analisado quando se
estuda o acesso ao direito é o princípio da igualdade, uma vez que, como refere Gomes Canotilho,
a liberdade individual está intrinsecamente ligada à igualdade jurídica e isto é postulado pelo
constitucionalismo liberal: o ser humano nasce e permanece livre e igual em direitos.58
Como tal, e partindo da análise que o autor faz do art. 13º da CRP referente ao princípio da
igualdade, se todos os cidadãos são iguais perante a lei, então necessariamente existe uma
exigência de igualdade na aplicação do direito. Portanto, a garantia de acesso aos tribunais é a
concretização deste princípio da igualdade, logo a um processo justo.59
A expressão processo justo tem origem na expressão americana do “due processo of law”,
versada no art. 39º da Magna Carta, nos seguintes termos:
Nenhum homem livre será detido ou sujeito a prisão, ou privado dos seus bens, ou colocado fora da
lei ou exilado, ou de qualquer modo molestado e nós não procederemos ou mandaremos proceder
contra ele, senão mediante um julgamento regular pelos seus pares e de harmonia com a lei do
60
país.

Parece-nos muito importante não descurar os ensinamentos de Figueiredo Dias, numa
perspetiva de análise pela Criminologia, da amplitude que a influência do advogado,
nomeadamente no direito penal, pode ter, na competência de ação do sujeito. 61
Defende o autor, relacionando isto à teoria da seleção62, que o papel representado pelos
relevante do requerente do benefício do apoio judiciário, maior, estudante, a quem são prestados alimentos pela avó, o
rendimento daquela, por violação do direito de acesso ao Direito e aos tribunais consagrado no art.º 20° da CRP; conceder
provimento ao recurso e em consequência e pelos fundamentos expostos, conceder ao requerente o benefício do apoio
judiciário nas modalidades peticionadas: dispensa total de taxa de justiça e demais encargos com o processo, nomeação e
pagamento de honorários de patrono.” (Portugal, Tribunal Constitucional, acórdão 254/2006, relator Maria João Antunes
disponível em: < http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20060654.html > Acesso em: 30 ago. 2014.)
57

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 567-568.

58

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 426.

59

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 567-568.

60

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 567-568.

61

DIAS, Figueireido. Criminologia: o Homem Delinquente e a Sociedade Criminógena. Coimbra: Coimbra editora, 2013, p. 111-112.

62

Teoria da seleção da delinquência proveniente da Criminologia interaccionista, que relaciona a seleção dos delinquentes e as
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diversos atores na interação com os tribunais, condiciona em pequena ou em grande escala o
sentido das suas decisões (pelos juízes).
No que concerne ao papel específico do advogado, este teria duas dimensões distintas e
contraditórias: atua no exclusivo interesse do seu defensor (dimensão jurídico-estatutária) por um
lado, sendo o representante dos direitos de cada constituinte e seu protetor contra a
arbitrariedade; mas que, por outro lado, convive com o “fenômeno da burocratização” 63 ,
privilegiando diferentes metas tais como economia de tempo, maximização da produção, bem
como dos seus proveitos (dimensão sociológica ou real).64
Esta ambiguidade de objetivos, valores e regras afeta a relação com o cliente e, portanto, a
competência de ação do acusado. Nesta mesma linha de pensamento se guia o acórdão do
Supremo Tribunal Federal brasileiro, adotando, no entanto, uma posição mais aproximada aos
princípios inerentes ao funcionamento da Defensoria Pública, quando refere o seguinte:
Não se pode ignorar, também, que, enquanto o defensor público integrante de carreira específica
dedica-se exclusivamente ao atendimento da população que necessita dos serviços de assistência, o
advogado privado convertido em defensor dativo certamente prioriza, por uma questão de limitação
da jornada de trabalho, os seus clientes que podem oferecer uma remuneração maior do que aquela
que é repassada pelo Estado, a qual observa a tabela de remuneração básica dos serviços de
advogado. Essas observações sugerem que a questão da criação de um serviço de assistência
judiciária não pode ser vista apenas sob o ângulo estatístico e muito menos da perspectiva da mera
65
economia de recursos.

Conclui então Figueiredo Dias, no que concerne às relações dos advogados com os mais
necessitados, oriundos de classes inferiores (ou hipossuficientes)66, que as relações do advogado

cifras-negras, pela sua capacidade de atuação no sistema. Figueiredo Dias aponta que a forma habitual de comunicação nos
processos é mais adequada para adultos de classe média, sendo os jovens e os membros das classes sociais mais inferiores
aqueles que estão mais prejudicados e não habilitados para se defender.
63

Figueiredo Dias refere-se à burocracia como consequência natural da massificação dos processos, comum a todas as sociedades
modernas, alertando que a extensão e gravidade dos mesmos pode ter como origem não um aumento efetivo da criminalidade,
mas sim aumento da criminalização. A burocracia crescente potencializou o funcionamento dos tribunais com uma lógica
empresarial, que procura potencializar sua capacidade de resposta face ao enorme número de processos. (DIAS, Figueireido.
Criminologia: o Homem Delinquente e a Sociedade Criminógena, p. 374.)

64

Como exemplo disto, no que a Portugal diz respeito, é possível elencar como exemplo o sistema de Mediação Penal que se
procura aplicar em Portugal, e que sofre grandes obstáculos na sua aplicação. Tendo por base o princípio do voluntarismo, as
partes têm a faculdade de requerer a mediação penal. Ora, visto que não é do interesse corporativista do advogado a promoção
do processo de mediação, em função da diminuição dos honorários, muitas vezes os clientes (especialmente os mais
vulneráveis), não são informados da possibilidade de dirimir o conflito por via deste mecanismo legal.

65

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.270, de Santa Catarina. Pleno, Brasília, DF, 14 de
março
de
2012.
Disponível
em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%284270%2ENUME%2E+OU+4270%2EACMS%2E%29&b
ase=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/mpcskq5. Acessado em: 30 ago. 2014.

66

Seguindo a terminologia brasileira.
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com o cliente são usualmente efémeras e superficiais.67 A relação advogado-cliente, não afeta a
relação muito mais estreita e duradora que o advogado alimenta junto com o tribunal e o seu
sistema, em cada respetivo ordenamento jurídico; local onde o advogado trabalha, se integra
(mesmo tendo em conta as características conflituantes inerentes ao direito) e visa alicerçar bases
de confiança para o futuro.68 69
Verificamos até aqui a existência de dois distintos modelos de assistência jurídica: um
órgão público e um estritamente privado. Mas é necessário mencionar que vigora nos dias de
hoje, nos Estados que adotaram o sistema de Defensoria Pública, um modelo misto. Isto acontece
visto que a implementação da Defensoria Pública no Brasil ainda não está completa, estando a sua
atuação territorialmente ainda restrita.70 Por isso, a Defensoria Pública no Brasil, firmou convênios
de atuação junto da Ordem dos Advogados, que visam suprir eventuais lacunas na prestação de
assistência jurídica aos necessitados.71

DIREITO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA E GLOBALIZAÇÃO
Integra o âmbito do artigo relacionar as questões afetas à assistência jurídica aos
necessitados e à globalização jurídica.
Este conceito de globalização, pode ser descrito como um processo supra estadual,
67

Curioso, a título exemplificativo, o recurso interposto por um advogado no tribunal da relação do Porto, do qual surgiu o acórdão
de 17/04/2013, em que se recusaria a pagar antecipadamente os valores da cópia das peças processuais (mesmo tendo direito a
posterior restituição do montante a ser pago), por entender que tal lhe deve ser ofertado, em virtude de estar a prestar
assistência jurídica a um cliente que possuia o estatuto de necessitado. Do teor do acórdão, o coletivo de juizes refere-se à
qualidade de defesa do réu por parte do defensor, em jeito de repreensão: “o defensor oficioso de um arguido em processo
penal, enquanto profissional forense que participa no sistema de acesso ao direito, sabe ou ao menos tem obrigação de saber
que, ao assumir essa tarefa passa a ter determinadas responsabilidades, inclusive terá de suportar despesas para o bom
desempenho e exercício das funções para que foi nomeado, as quais desde que reúnam os requisitos legais, darão lugar a
posterior reembolso.” (PORTUGAL, Tribunal Relação do Porto, acórdão de 17 de abril de 2013, relator Maria do Carmo Silva
Dias.
Disponível
em:
<
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/d1d5ce625d24df5380257583004ee7d7/264db4927d1cf2e580257b5c0053ce81?OpenDocument >
Acesso em: 30 ago. 2014.

68

Herpin sumariza isto de forma mais incisiva: “A pessoa que, de certeza, beneficia da assistência do advogado não é tanto o
acusado, mas o presidente que nele encontra frequentemente um comparsa. O advogado, com efeito, contribui para o bom
funcionamento da máquina superaquecida. Ele é o melhor instrumento para conter um acusado recalcitrante. << O vosso
advogado vos explicará>>, tal é a frase ritual com que o presidente abrevia as explicações no momento do veredito (…).
Concluído o julgamento, o advogado faz sinal ao seu constituinte e encontram-se os dois na sala dos passos perdidos.
Reconfortar, preparar uma vingança, felicitar-se pela indulgência do tribunal, todo este ritual de apaziguamento (…) retarda a
tomada de consciência. No momento em que a emoção explode, o condenado já está longe dos juízes.” (cit. DIAS, Figueireido.
Criminologia: o Homem Delinquente e a Sociedade Criminógena, p. 527)
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DIAS, Figueireido. Criminologia: o Homem Delinquente e a Sociedade Criminógena, p.384
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RIBEIRO, Juliana do Vale. Estudo Comparativo do Tratamento Dedicado ao Acesso à Justiça na Constituição Brasileira e na
Constituição Portuguesa: um olhar sobre os hipossuficientes. RIBEIRO, juliana do Val. Revista de Direito Constitucional e
Internacional. vol. 87, abr.-jun. 2014, p. 64-65.
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RIBEIRO, Juliana do Vale. Estudo Comparativo do Tratamento Dedicado ao Acesso à Justiça na Constituição Brasileira e na
Constituição Portuguesa: um olhar sobre os hipossuficientes. Revista de Direito Constitucional e Internacional. p. 64-65.
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multidimensional, dinâmico, sem atores pré-determinados e surge através de movimentos
espontâneos transnacionais, que rompem com o sistema legislativo tradicional, com intervenção
de outros poderes, nomeadamente o poder económico-financeiro, cultural e social, mas
sobretudo jurídico. A globalização é feita por uma multiplicidade de atores, não coordenados
entre si, com uma atuação territorial muito ampla. No entanto, o constitucionalismo global não
está ainda em condições de se sobrepor ao constitucionalismo global.72
Não significa isto, é certo, que o processo de globalização se abstenha de regras, mas estas
não são pré-determinadas e impostas à sociedade por um poder específico, mas sim por uma
multiplicidade de poderes.
Atende-se igualmente ao conceito mencionado pelo autor da “Glocalização”- não pela
carga negativa que se pode atribuir ao conceito pela imposição do domínio cultural do país
económico-financeiro mais poderoso, mas sim pela adaptação local que deve ser feita das
medidas jurídicas a serem adotadas, respeitando as diferentes culturas. A “Glocalização” é fruto
de uma globalização democrática.
Gomes Canotilho ensina que o princípio da autodeterminação deve ser objeto de
reinterpretação, tendo em vista a englobar no processo de legitimação da autoridade e soberania
política, diferentes suportes sociais, bem como apoios políticos “supra-nacionais e sub-nacionais”.
As fronteiras perdem cada vez mais a sua dimensão tradicional, abrindo espaço a Estados de
direito democráticos, sociais e ambientais, abertos internacionalmente e cooperantes entre si.73
Continua o mesmo autor referindo que um dos princípios básicos inerentes ao
Constitucionalismo Global é a “tendencial elevação da dignidade humana a pressuposto inimilável
de todos os constitucionalismos.”
Como vimos, os instrumentos internacionais relativos a direitos humanos estão a ter
impacto conformador nos Estados, estando estes obrigados a observar – pelo menos a um certo
grau – níveis de adequação mínimos no que toca a direito penal e processo penal justo e
equitativo.74
De outra banda, tem-se que o ser humano é sujeito de direitos independentemente da sua
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CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional, p. 1370
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CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 1369.

74

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional, p. 1371.
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condição de nacional/estrangeiro75, devendo ser reconhecido a todos, independentemente do
país de origem, a possibilidade de pleno acesso à justiça.
Bem por isso, alias, que diversos instrumentos de direito internacional previram a
possibilidade de designar defensores gratuitamente para acusados em contendas. A exemplo, o
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado na XXI Sessão da Assembleia Geral das
Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1996, aponta as garantias mínimas de toda a pessoa
acusada:
Art. 14. [...] 3. Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, a, pelo menos, as
seguintes garantias:[...]d) de estar presente no julgamento e de defender-se pessoalmente ou por
intermédio de defensor de sua escolha; de ser informado, caso não tenha defensor, do direito que
lhe assiste de tê-lo e, sempre que o interesse da justiça assim exija, de ter um defensor designado
76
"ex offício" gratuitamente, se não tiver meios para remunerá-lo;

Semelhante garantia é prevista na Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica:
Art.8º. Garantias Judiciais. [...] 2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem
direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: [...]
e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou
não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor
77
dentro do prazo estabelecido pela lei.

No âmbito do MERCOSUL, cita-se o contido no art. 3º do Protocolo de Las Leñas:
Os cidadãos e os residentes permanentes de um dos Estados Partes gozarão, nas mesmas condições
dos cidadãos e residentes permanentes do outro Estado Parte, do livre acesso à jurisdição desse
78
Estado para a defesa de seus direitos e interesses.

Dessa forma, dado ao aumento das relações internacionais decorrentes do processo de
globalização econômico-financeira, social e cultural, há um substancial crescimento de lides
envolvendo pessoas de diferentes país, o que reforça a necessidade de um oferecimento de igual
75

Com o passar dos anos, talvez, o termo estrangeiro passe a não fazer mais qualquer sentido, considerando os efeitos da
globalização.
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LEÃO, André Carneiro. Direito de defesa e assistência jurídica internacional em matéria penal: uma garantia de acesso a direitos
humanos aos presos estrangeiros. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3495, 25 jan. 2013. Disponível em:
<http://jus.com.br/artigos/23543>. Acesso em: 30 ago. 2014.
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LEÃO, André Carneiro. Direito de defesa e assistência jurídica internacional em matéria penal: uma garantia de acesso a direitos
humanos aos presos estrangeiros. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3495, 25 jan. 2013. Disponível em:
<http://jus.com.br/artigos/23543>. Acesso em: 30 ago. 2014.
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LEÃO, André Carneiro. Direito de defesa e assistência jurídica internacional em matéria penal: uma garantia de acesso a direitos
humanos aos presos estrangeiros. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3495, 25 jan. 2013. Disponível em:
<http://jus.com.br/artigos/23543>. Acesso em: 30 ago. 2014.
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direitos aos considerados estrangeiros, baseando-se, especialmente, nos princípios da igualdade e
da dignidade da pessoa humana.
Há que se manter, assim, uma internacionalização também do direito de assistência jurídica
aos necessitados, consistindo, destarte, num verdadeiro direito subjetivo internacional.
Para tanto, o melhor caminho talvez seja padronizar, por meio de tratados internacionais, o
modelo de defesa aos necessitados a ser seguido em âmbito internacional, devendo-se optar
entre o que conta com defensorias públicas, ou por meio de escolha de advogados dativos.
Este seria, certamente, um coerente caminho para se ajustar a globalização jurídica com a
abundante globalização econômico-financeira, social e cultural, que ocupa a vida de todo o
cidadão, não mais nacional, mas global.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verificamos ao longo deste trabalho que, independentemente de qual o modelo de
assistência jurídica aos necessitados que os Estados venham a investir e adotar, a sua eficácia de
aplicação e proteção é dependente de uma correta aplicação do princípio da igualdade que, como
vimos, está bem positivado na respectiva lei maior, bem como na jurisprudência de Brasil e
Portugal.
Quanto à Defensoria Pública, esta rege-se com base nos princípios da gratuitidade e
integralidade e visa, por isto, atribuir maior qualidade de defesa ao réu, pelas características aqui
apresentadas, em comparação com o regime jurídico da defensória dativa previamente existente
no Brasil.
Como órgão estatal que é, a Defensoria Pública detêm ainda alguns princípios
constitucionalmente consagrados como o da Unidade, Indivisibilidade e Independência Funcional,
e as suas funções são amplas, na medida em que prestam um papel muito importante na proteção
dos direitos fundamentais do cidadão.
Quanto ao modelo adotado em Portugal (por inerência da União Europeia), apesar de ser
uma obrigação do Estado proporcionar a assistência, esta é feita através de protocolos de
cooperação com instituições privadas; e não se considera que isso seja impeditivo de uma
satisfatória garantia do direito fundamental de igualdade de acesso ao direito, e consequente
processo equitativo. Não se prevê a prazo que seja adotado modelo diferente deste.
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No entanto, preocupou-se este estudo em levantar questões no que concerne à relação do
advogado com o seu cliente; bem como na relação com o tribunal; e de que forma pode o réu
necessitado sair prejudicado pelas dimensões de atuação características da relação advogadocliente e advogado-tribunal.
Concluímos, neste ponto, que o fato de o Defensor Público não ser diretamente
remunerado por ato, mas sim através de um valor mensal fixado em lei, oferece menores riscos de
má representação (se relacionado com a teoria da seleção e competência de ação do réu), visto
que o Defensor não optaria por um cliente com mais recursos financeiros, em detrimento do
necessitado de assistência judiciária.
Acresce a isto que, o fato de a Defensoria Pública ser um órgão Estatal dotado de
autonomia financeira e com recursos provenientes do Estado lhe permite, embora com algumas
limitações, exercer a sua atividade com recursos adequados ao seus constituintes; sendo que, no
caso dos defensores oficiosos no sistema português (sendo uma parte significativas deles jovens
advogados ou advogados estagiários com vencimentos mensais de aproximadamente um salário
mínimo), há o sério risco de não existirem os recursos aceitáveis para uma defesa eficaz.
Não afasta, ainda assim, a ténue relação entre o Defensor Público e o cliente, prevalecendo
sim a relação que mantém com o tribunal. Relação que se constata como sendo mais próxima e
cooperante do que no sistema de advocacia dativa, pela proximidade cotidiana com que os
sujeitos processuais se relacionam (Juiz, Ministério Público e Defensor Público).
Por fim, quanto à relação do processo de globalização com a assistência jurídica dos
necessitados, pode-se ver que o caminho a ser seguido perpassa o entendimento desse direito
como um direito subjetivo internacional, calcado nos princípios da igualdade e da dignidade da
pessoa humana.
E, como a transnacionalização jurídica não pode ficar aquém da célere globalização
econômico-financeira, social e cultural, o melhor caminho seria adotar um modelo único de defesa
jurídica ao necessitado em âmbito internacional, a fim de que os cidadãos globais dele pudessem
usufruir, caso necessário.
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UM ESTUDO SOBRE AS APLICAÇÕES DA PSICOLOGIA E DA LITERATURA NO DIREITO

João Henrique Pickcius Celant1

RESUMO
Tendo em vista a importância do estudo interdisciplinar do Direito, o presente artigo
buscou demonstrar alguns aspectos do estudo da Psicologia e da Literatura pelo Direito,
demonstrando sua importância pelo desenvolvimento de uma sensibilidade no jurista que pode
auxiliar em uma aplicação mais humanista do Direito. A pesquisa foi desenvolvida por meio do
método indutivo através da pesquisa bibliográfica. Como resultados destacou-se que uma
formação diferenciada, contando com o estudo da psicologia e da literatura, é necessária para que
haja um preparo maior dos juízes e, com isso, sejam proferidas decisões judiciais mais próximas de
uma justiça compromissada com o ser humano e seus sentimentos e valores.

PALAVRAS-CHAVE: Crise do Direito. Psicologia e Decisão Judicial. Direito e Literatura.
INTRODUÇÃO
Um dos temas mais debatidos na academia jurídica na atualidade refere-se a qual seria a
forma mais adequada de interpretação e aplicação do Direito. É defendido por muitos que há uma
crise no Direito, principalmente no processo jurisdicional. Isso desencadeia discussões em que se
busca defender as mais diferentes correntes de aplicação do Direito, porém normalmente o foco é
dado somente para as questões formais, externas ao julgador, nunca colocando como centro o
próprio juiz como ser humano, como indivíduo afetado por todos os tipos de dilemas, ideologias,
crenças, complexos, estereótipos, por todos os tipos de convicções que pré-determinam as ideias
do indivíduo em um momento de racionalização, influenciando a decisão do julgador mesmo
quando se pensa estar aplicando apenas a lei livre de opiniões pessoais.
É desse contexto que surge o objetivo do presente trabalho, que é demonstrar alguns

1

Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Graduado em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí.
Advogado. jcelant@gmail.com.
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aspectos do estudo da Psicologia e da Literatura pelo Direito, demonstrando sua importância pelo
desenvolvimento de uma sensibilidade no jurista que pode auxiliar em uma aplicação mais
humanista do Direito.
Quanto à metodologia empregada, destaca-se que a pesquisa foi desenvolvida por meio do
método indutivo2 através da pesquisa bibliográfica. Na fase de tratamento de dados foi utilizado o
método cartesiano3. Como auxiliares à pesquisa bibliográfica e documental, foram utilizadas as
técnicas de investigação do referente4, categoria5, conceitos operacionais6 e fichamento7.

A CRISE DO DIREITO
O Direito, a partir do Renascimento, perde progressivamente seu caráter sagrado,
ocorrendo a tecnicização do saber jurídico e a equivalente perda de seu caráter ético que a era
Medieval cultuava e conservava. O Direito é reconstruído usando a razão como base8.
Através da organização racional da sociedade, da produção de uma engenharia social, o
Estado moderno é o soberano, centralizador e burocrático, e o Direito passa a instrumentalizar
tecnicamente o controle das relações sociais, tudo passando a ter um caráter normativo. Sendo
assim, justifica-se a violência através da aplicação legal da norma jurídica e simultaneamente por
sua legitimação através das instituições burocráticas do Estado9.
2

“[...] um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma
verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o objetivo dos argumentos é levar a conclusões cujo
conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais se basearam.” MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva
Maria. Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

3

Primeiramente não foi aceito nada como verdade sem antes conhecê-la evidentemente como tal, evitando a precipitação e a
prevenção. Em um segundo momento foi dividido cada uma das dificuldades em quantas parcelas fosse possível para melhor
resolvê-las. Em uma terceira parte foi conduzida por ordem as informações, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis
de conhecer, subindo pouco a pouco, até os conhecimentos mais complexos. Por último foram feitas enumerações completas e
revisões gerais de forma a garantir que nada tivesse sido omitido. DESCARTES, René. Discurso do Método. 2. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2001. p. 23.

4

“Explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e de abordagem para uma atividade
intelectual, especialmente para uma pesquisa.”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11. ed.
Florianópolis: Conceito; Millenium, 2008. p. 54.

5

“Palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou expressão de uma ideia.”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa
Jurídica: Teoria e Prática. p. 25.

6

“Definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os
efeitos das ideias expostas.”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 37.

7

“Técnica que tem como principal utilidade otimizar a leitura na Pesquisa Científica, mediante a reunião de elementos
selecionados pelo Pesquisador que registra e/ou resume e/ou reflete e/ou analisa de maneira sucinta, uma Obra, um Ensaio,
uma Tese ou Dissertação, um Artigo ou uma aula, segundo Referente previamente estabelecido.”. PASOLD, Cesar Luiz.
Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 107.

8

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p.
65, 72.

9

WARAT, Luis Alberto. PÊPE, Albano Marcos Bastos. Filosofia do Direito: uma introdução crítica. São Paulo: Moderna, 1996. p. 16.
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Nesse cenário, o Direito foi sendo limitado à condição de mero organizador e aplicador de
normas, distanciando-se das ações legítimas relacionadas com a justiça e seu caráter genuíno de
Direito10. Como consequência, o Poder Judiciário hoje enfrenta uma crise em sua efetiva prestação
jurisdicional.
O acesso à justiça tem se tornado arcaico em relação a sociedade contemporânea, o
sistema jurídico não consegue acompanhar o desenvolvimento da sociedade, deixando lacunas na
resolução de litígios bem como não satisfazendo os auspícios de uma prestação jurisdicional
adequada e satisfatória11.
Luis Alberto Warat (2010, p. 59) escreve que no atual universo complexo do Direito vive-se
um momento de impasses e retrocessos muito particular. Todos os avanços da desconstrução
ideológica e de compreensão das funções ilusórias do Direito parecem estar sendo esquecidas
pelas novas formas de reflexão da atualidade12. O autor afirma que vários ressurgimentos podem
ser enumerados:
[...] um novo dogmatismo jurídico, um neoconstitucionalismo que ameaça invadir todos os ramos do
Direito, que ameaça constitucionalizar todos os campos do Direito, uma teoria da argumentação,
despreocupada por revelar os mecanismos persuasivos da fundamentação jurídica e o caráter da
verossimilitude retórica das verdades processuais passa a se ocupar como Alexy das formas de
13
garantir uma objetividade racional para a fundamentação argumentativa do Direito .

Warat afirma ainda que o processo jurisdicional, da forma como é feito na atualidade, é um
processo traumático. A sala de audiência é um ambiente hostil, é um local que deveria incentivar a
solução de conflitos, mas acaba por dar mais força a eles. O juiz e demais operadores do Direito
tratam os envolvidos com arrogância. Se o processo for criminal, a situação é ainda pior, o
criminoso é tratado como a escória da sociedade14.
Em uma tentativa de resolver o problema da criminalidade baseou-se o sistema jurídico em
uma lógica que dá ênfase para a repressão e a pena de prisão, com alto número de tipificações
penais. Porém, esse sistema não resolveu o problema de violência social, que no geral só cresce15.

10

WARAT, Luis Alberto. PÊPE, Albano Marcos Bastos. Filosofia do Direito: uma introdução crítica. p. 16.

11

SILVA, Adriana dos Santos. Acesso à justiça e arbitragem: um caminho para a crise do judiciário. Barueri: Manole, 2005. p. 108.

12

WARAT, Luis Alberto. A Rua Grita Dionísio!: Direitos Humanos da Alteridade, Surrealismo e Cartografia. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010. p. 59.

13

WARAT, Luis Alberto. A Rua Grita Dionísio!: Direitos Humanos da Alteridade, Surrealismo e Cartografia. p. 59.

14

WARAT, Luis Alberto. A Rua Grita Dionísio!: Direitos Humanos da Alteridade, Surrealismo e Cartografia. p. 58.

15

Conforme dados do Sistema de Informações de Mortalidade – SIM, a taxa anual de homicídios aumentou 275,3% entre 1980 e
2011 (de 13.910 em 1980 para 52.198 em 2011). (WAISELFISZ, 2013).
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Falta nas correntes de aplicação do Direito, levar em conta o juiz homem, o ser humano por
detrás da toga, que precisa ter uma formação que permita entender o aspecto humanista do seu
papel de solucionador de conflitos e entender que cada caso é constituído por inúmeras situações
que vão muito além da causa formal objeto do julgamento.
O jurista atual é formado para ser reprodutor do sistema castrador do Direito, a vestir uma
das máscaras do Direito como se fosse sua verdadeira face.
Warat destaca que o Direito é composto por máscaras disciplinadoras, por escritos estéreis
que não conseguem procriar uma cultura jurídica visceralmente democrática. Falta ao Direito um
saber que reconcilie o homem com suas paixões, que proporcione respostas de acordo com o
mundo, transformando a estagnação das verdades jurídicas em desejos vivos16.
A Ciência Jurídica clássica serve unicamente para descrever os mecanismos de repressão do
eu. Ela reforça os mecanismos simbólicos de militarização do cotidiano. Em última instância, o que
se apreende da ciência jurídica é a prestar contas17.
O tradicional ensino jurídico, por sua vez, não deixa de ser um doentio sistema de
rotulação. Através dele, as pessoas ficam padronizadas em nome de uma realidade que busca
reduzir pela classificação. O aluno padrão é aquele que não escuta as moções do desejo e se deixa
consumir pela ordem e seus efeitos de poder18.
Nesse contexto, correntes de estudo do Direito como Direito & Literatura e Direito &
Psicanálise são ferramentas importantíssimas para a formação do jurista, pois abordam aspectos
que vão muito além da norma, assim como a realidade vai muito além da norma, desenvolvendo
conhecimentos não abordados na formação tradicional que na maior parte das vezes são sequer
conhecidos pela maioria das pessoas.

A PSICOLOGIA E A DECISÃO JUDICIAL
A Psicologia é fundamental na formação jurídica. No decorrer da história, muito foi
defendido que o juiz deveria ter a menor liberdade possível, que deveria seguir a lei “friamente”,
porém é impossível separar a subjetividade do juiz de sua decisão.
16

WARAT, Luis Alberto. A Ciência Jurídica e seus dois maridos. Santa Cruz do Sul: Faculdade Integradas de Santa Cruz do Sul, 1985.
p. 36.

17

WARAT, Luis Alberto. A Ciência Jurídica e seus dois maridos. p. 37.

18

WARAT, Luis Alberto. A Ciência Jurídica e seus dois maridos. p. 115-116.
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Gabriel Divan, em sua obra Decisão Judicial nos Crimes Sexuais, aborda o mito que é a
neutralidade do juiz por meio da psicanálise freudiana e da psicologia analítica de Jung. Essas
teorias exploraram a influência do inconsciente, e de todos os outros mecanismos psicológicos
associados a ele, na mente humana, “[...] o sujeito pensante igualmente “existe” onde sua Razão
não exerce a consciência-de-si desse pensamento pensante.”19.
Warat afirma que nem sempre se interpreta uma lei para fundamentar racionalmente uma
decisão, e nem sempre a fundamentação e a interpretação são anteriores à decisão. Em muitos
casos primeiro se decide, depois se fundamenta e se interpreta20.
O texto utilizado pelo juiz para fundamentar sua decisão pode servir de mero escopo
psicológico para o julgador enfrentar e/ou sucumbir diante dos efeitos do desequilíbrio entre os
elementos que constituem sua esfera psíquica21.
O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul – TJRS Amilton Bueno de
Carvalho relata uma ocasião em que deveria ter julgado um caso em que duas moças de 17 e 18
anos, uma ainda virgem, haviam sido estupradas repetidamente por um indivíduo portador do
vírus HIV. O desembargador afirmou que ficou com uma raiva incontrolável do réu, ele queria
vingar as jovens, sendo assim não julgou o caso e requisitou que um colega o fizesse22.
Refletindo sobre o ocorrido, Carvalho pensou primeiro ter ficado com raiva do ato do réu,
mas depois não teve mais tanta certeza, considerando a possibilidade de não ter sido realmente
raiva, mas uma profunda inveja da incrível capacidade sexual do criminoso, pois não conseguiu
entender de que outra forma poderia ter tido esse incontrolável desconforto ao ponto de não
conseguir julgar23.
O juiz precisa perceber que ao julgar um caso ocorre frequentemente uma identificação do
julgador com as partes envolvidas, levando o juiz a decidir de forma a corresponder aos anseios do
seu inconsciente, aos seus desejos, se afastando de uma decisão adequada. Não é por menos que
Platão afirmava que ser virtuoso é conseguir controlar as emoções, que causam desordem, por

19

DIVAN, Gabriel Antinolfi. Decisão Judicial nos Crimes Sexuais: o julgador e o réu interior. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2010. p. 186.

20

WARAT, Luis Alberto. A Rua Grita Dionísio!: Direitos Humanos da Alteridade, Surrealismo e Cartografia. p. 54.

21

DIVAN, Gabriel Antinolfi. Decisão Judicial nos Crimes Sexuais: o julgador e o réu interior. p. 187.

22

CARVALHO, Amilton Bueno de. As majorantes nos crimes sexuais violentos. In: CARVALHO, Amilton Bueno de; CARVALHO, Salo
de. Aplicação da Pena e Garantismo. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 105.

23

CARVALHO, Amilton Bueno de. As majorantes nos crimes sexuais violentos. p. 106.
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meio da supremacia da alma racional24.
Além disso, é preciso levar em considerações que frequentemente as partes envolvidas não
estão discutindo apenas o objeto que está sendo julgado, mas há toda uma história por trás que
leva os envolvidos a buscarem o conflito como forma de relacionamento. Há ações contra excônjuges para conseguir aquela atenção que não mais obtém, empregados buscam processar seus
empregadores por vingança ou para conseguir um dinheiro extra, há aqueles que sabem ser
injusto seu pedido, mas se aproveitam da lei para conseguir benefícios às custas alheias. O Direito
de família não vai muito além de conflitos familiares mal resolvidos. Assim, o juiz realmente
soluciona conflitos ou os alimenta ainda mais?
O atual sistema jurídico infantiliza os indivíduos aos tirarem deles a responsabilidade de
resolverem seus conflitos. O Direito é o substituto do pai e da mãe ao qual o adulto (no aspecto
biológico) vai buscar seu conforto paterno.
Tratando-se de outro aspecto, como entender o aumento de criminalidade, violência social
e conflitos em geral sem buscar entender o aspecto psicológico do criminoso? O que leva um
indivíduo a ser tão egoísta ao ponto de tratar o outro como um mero instrumento para a
satisfação de suas necessidades, como um objeto a ser transpassado para a obtenção de um bem?
Esse egoísmo ou narcisismo dos indivíduos encontra explicações em teorias psicanalíticas
como as de Sigmund Freud e Erich Fromm.
Freud elaborou um tratado sobre o narcisismo em que afirmava que no início é ele um
fenômeno natural em que o indivíduo tem a si próprio como objeto sexual. Nos primeiros anos os
atos que as pessoas manteriam em relação ao próprio corpo seriam reprovadas e punidas pelos
pais e depois por toda a sociedade, obrigando a criança a reprimir esse narcisismo, porém, a
atitude narcisista em si jamais é eliminada, restando inconsciente nos adultos25.
Os adultos, por sua vez, transmitem esse narcisismo inconsciente para os filhos, por meio
de uma supervalorização dos mesmos, atribuindo a eles todas as perfeições e escondendo os seus
defeitos. Os pais veem a criança como aquilo que nunca foram, como aquela que irá realizar todos
os projetos que não conseguiram26.
24

PLATÃO. A República. 8. ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1996.

25

FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução (1914). In: ______. Edição standard brasileira das obras psicológicas
completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996b. v. XIV.

26

FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução (1914). p. 81-108.
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Quando crescer, esse indivíduo irá esperar que a sociedade lhe trate da mesma forma que
os pais, como uma majestade, porém, obviamente isso não ocorre e o indivíduo sofre diversas
dificuldades e frustrações que depois, repetindo o ciclo, repassara aos seus filhos27.
Erich Fromm aborda o problema do individualismo, que é derivado do sistema social atual
que proporcionou uma expansão de liberdades e direitos ao mesmo tempo em que formou o
indivíduo crítico e isolado, que busca cada vez mais se autoafirmar como centro e núcleo da
sociedade28.
Fromm afirma que o indivíduo egoísta/narcisista é aquele que na verdade não gosta de si
mesmo, não conseguindo encontrar satisfação e invejando todos aqueles que têm mais do que
ele29. O narcisista não é apaixonado por si mesmo, mas por uma máscara. E por não se amar não
consegue amar os outros30.
Essa cultura do egoísmo e do narcisismo resulta que o indivíduo não consegue ver o outro
ser humano como alguém como ele, com seus próprios desejos, mas vê os outros e toda a
sociedade como algo que lhe deveria proporcionar satisfação. Sendo assim, o indivíduo busca no
conflito a satisfação de seus desejos, mas de qualquer forma termina sempre em frustração.
Com esses aspectos psicológicos destacados, procurou-se demonstrar a necessidade de
estudo da psicologia do homem para que o operador do Direito possa tentar entender melhor os
envolvidos nos casos em análise e compreender que a motivação de grande parte dos atos de
relevância jurídica vai muito além do que a simples análise superficial permite constatar.

DIREITO E LITERATURA
A arte possui uma liberdade maior do que as ciências em geral, que são obrigadas a
seguirem determinados cânones científicos, permitindo intuições que a ciência não chega por
estar “presa” em suas próprias regras.
Uma obra de arte permite uma percepção de certos fatos que um estudo teórico não
permite. A obra pode desenvolver um insight no cientista que desenvolve uma nova teoria a partir
da obra em análise. Pode-se citar o caso de Freud que desenvolveu a sua teoria acerca do
27

FREUD, Sigmund. Sobre o Narcisismo: uma introdução (1914). p. 97.

28

FROMM, Erich. O Medo à Liberdade. 13. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. p. 91.

29

FROMM, Erich. O Medo à Liberdade. p. 99

30

FROMM, Erich. A Arte de Amar. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
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Complexo de Édipo31 ao analisar a obra Édipo Rei de Sófocles32.
Nas culturas antigas, as primeiras explicações do mundo e da vida, a primeira forma de
filosofia, veio por meio do mito. Na Grécia Antiga, o teatro era a principal forma de educação do
povo. A música era fundamental na educação preconizada por Platão33.
A Literatura é vista até mesmo como de grande importância para a inovação tecnológica. A
prospecção tecnológica é o termo utilizado para designar:
[...] atividades de prospecção centradas nas mudanças tecnológicas, em mudanças na capacidade
funcional ou no tempo e significado de uma inovação. Visa incorporar informação ao processo de
gestão tecnológica, tentando predizer possíveis estados futuros da tecnologia ou condições que
34
afetam sua contribuição para as metas estabelecidas .

Entre seus métodos de prospecção consta a ficção-científica, pois algumas vezes autores
escrevem intuitivamente sobre algo que depois se torna realidade. Como exemplo há Júlio Verne e
inúmeras ideias que hoje fazem parte do cotidiano, Aldous Huxley e a engenharia genética, Arthur
Clark e os satélites de comunicação, etc.
A literatura dá vazão a um sentimento que vem permeando uma série de juristas em
função de um crescente desapego e desapontamento com as clássicas formas de se analisar a
Ciência Jurídica, que se dá em grande parte pelo abandono da humanidade no Direito35. Conforme
François Ost:
Se a literatura é hábil em manejar a derrisão e o paradoxo em seu empreendimento crítico, ela
também emprega, ocasionalmente, a análise científica. Com efeito, há tesouros de saberes nas
narrativas de ficção – uma mina com a qual as ciências sociais contemporâneas fariam bem em se
36
preocupar .

Sabendo dessa importância da Literatura para o Direito, na década de 1960 surgiu nos EUA

31

FREUD, Sigmund. A Dissolução do Complexo de Édipo (1924). In: ______. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas
Completas. Rio de Janeiro: Imago, 1996a. v. XIX.

32

SÓFOCLES. A Trilogia Tebana: Édipo Rei, Édipo em Colono, Antígona. 11. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004.

33

“Não é então por este motivo, ò Gláucon, que a educação pela música é capital, porque o ritmo e a harmonia penetram mais
fundo na alma e afectam-na mais fortemente, trazendo consigo a perfeição, e tornando aquela perfeita, se se tiver sido
educado? E. quando não, o contrário? E porque aquele foi educado nela, como devia, sentiria mais agudamente as omissões e
imperfeições no trabalho ou na conformação natural, e, suportando-as mal, e com razão, honraria as coisas belas, e, acolhendoas jubilosamente na sua alma, com elas se alimentaria e tornar-se-ia um homem perfeito; ao passo que as coisas feias, com razão
as censuraria e odiaria desde a infância, antes de ser capaz de raciocinar, e, quando chegasse à idade da razão, haveria de saudála e reconhecê-la pela sua afinidade com ela, sobretudo por ter sido assim educado.” (PLATÃO, 1996. p. 133-134).

34

PROJETO TENDÊNCIAS. Prospecção Tecnológica: metodologias e experiências nacionais e internacionais. Rio de Janeiro: Instituto
Nacional de Tecnologia. p. 1.

35

SCHWARTZ, Germano. Luhmann, sistema jurídico e sistema artístico: a mirada germânica sobre o ponto cego da observação do
direito (e da literatura!). Justiça do Direito, Passo Fundo, v. 20, n. 1, p. 49-55, 2006. p. 49.

36

OST, François. Contar a lei: As fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos, 2004. p. 14.
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o movimento Law and Literature que hoje já possui pesquisas em diversos locais do mundo,
inclusive no Brasil37.
O estudo em Direito & Literatura se divide em três categorias: Direito na Literatura, Direito
como Literatura e Direito da Literatura.
Na categoria Direito na Literatura o Direito é estudado na forma ilustrativa em que é
representado pela Literatura. Por exemplo, o estudo da obra O Estrangeiro de Albert Camus, que
retrata o julgamento de Meursault em que toda a discussão gira em torno não do crime cometido
por ele, mas por seu comportamento nos dias que antecederam ao crime que não correspondiam
a moral da sociedade, demonstrando como os juízes são levados em muitos casos a condenar
conforme a moral, e não a lei38.
Antes mesmo do surgimento dessa corrente, o criminologista italiano Enrico Ferri usou as
obras de Shakespeare para ilustrar os três principais tipos de criminosos39 da teoria que havia sido
desenvolvida pelo seu professor Cesare Lombroso40 e que ele mesmo havia aperfeiçoado41. Por
meio de seus estudos afirmou que Macbeth42 representaria perfeitamente o criminoso nato, da
mesma forma que Hamlet43 seria o criminoso louco e Otelo44 o criminoso passional.
Na categoria Direito como Literatura o Direito é entendido como um discurso literário,
como derivado da narração, sendo assim pode ser estudado e analisado por meio das mesmas
ferramentas que se utilizam para os estudos de Literatura.
Ost destaca que o confronto dos juristas com os métodos e textos literários permite a
aquisição de competências técnicas, como melhoramento do estilo oral e escrito e capacidade de
escuta e de diálogo, bem como a difusão das capacidades morais necessárias à profissão de
jurista, quais sejam: atenção mais fina dirigida à diversidade de situações, o refinamento do senso
de justiça e a aquisição de um sentido das responsabilidades políticas inerentes às funções de juiz

37

OLIVO, Luis Carlos Cancellier de. Sistematização do estudo e da pesquisa em Direito e Literatura. In: ______ (Org.). Novas
contribuições à pesquisa em Direito e Literatura. Florianópolis: Fundação Boiteux; FAPESC, 2010. p. 9.

38

CAMUS, Albert. O Estrangeiro. 27. ed. São Paulo: Record, 2006.

39

FERRI, Enrico. Os Criminosos na Arte e na Literatura. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2001.

40

LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2001.

41

FERRI, Enrico. Princípios de direito criminal. 2. ed. Campinas: Bookseller, 2003.

42

SHAKESPEARE, William. Macbeth. Porto Alegre: L&PM, 2000.

43

SHAKESPEARE, William. Hamlet. Porto Alegre: L&PM, 2009.

44

SHAKESPEARE, William. Otelo. Porto Alegre: L&PM, 1999.
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e de advogado45.
A categoria Direito da Literatura refere-se à proteção do patrimônio literário, à propriedade
propriamente dita, são os Direitos Autorais, âmbito de estudo do Direito Civil e da Propriedade
Intelectual, já possuindo uma linha de estudos consolidada. Não é relevante para a presente
discussão por estudar o patrimônio e não a Literatura em si.
Da mesma forma que a Psicologia, a Literatura pode contribuir muito para uma formação
diferenciada do jurista, que precisa, mais do que nunca no atual cenário de crise jurídica, o
desenvolvimento de uma consciência humanista e estética46.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É importante que os juristas se abram para fora do mundo das normas. A vida e o mundo
são interdisciplinares e o Direito, o organizador e regulador da vida em sociedade, não pode ser
diferente. Uma formação diferenciada, contando com o estudo da psicologia e da literatura, é
necessária para que haja um preparo maior dos juízes e, com isso, sejam proferidas decisões
judiciais mais próximas de uma justiça compromissada com o ser humano e seus sentimentos e
valores. Quem sabe dessa forma seja possível salvar os juristas de sua antropofagia ideológica,
conforme observou Warat47.

45

OST, François. Contar a lei: As fontes do imaginário jurídico. p. 49.

46

“[...] assim como o termo “belo” tem sido empregado para designar não apenas um “transcendente” mas também um “valor
cultural” diz-se também que é estético não apenas o que seja intrínseco à obra de arte mas também o atributo de determinadas
ações produzidas pelo homem. Neste caso não há o belo em si, mas o belo como resultado de uma qualidade do ato, da ação, do
comportamento, da atitude.” MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da Política Jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris;
CPGD-UFSC, 1994. p. 59.

47

“Ulisses quando navegava, atravessava alguns mares cheios de sereias com vozes absolutamente cativantes. Quando os
marinheiros as escutavam não conseguiam resistir e se lançavam ao mar, onde terminavam devorados pelo seu canto. O canto
dessas sereias terminou consagrado como força de expressão que se refere aos cantos que nos fascinam e nos atraem como
chamado para logo sermos devorados pela sereia que canta. Não se conhece nenhum relato de mitologia que fale de sereias que
escutando a si mesmas terminem se devorando, terminem desencadeando uma atitude auto-antropofágica. Eu diria que essas
sereias podem ser vistas como uma forma de falar do corpo dos operadores do Direito. Um exemplo quase exclusivo de uma
subespécie autoantropofágica, que termina devorando a si mesma, mordendo os anzóis de seu próprio canto. Dito de outra
forma, um pouco mais além desta força de expressão, os juristas se mostram com uma inquietante incapacidade de escutar os
sentimentos das pessoas. Esses sentimentos se encontram encobertos por camadas de representações ideológicas que são
escutadas, porém, de um modo tão estridente que impossibilita qualquer outra escuta. Os juristas terminam só escutando, de
modo autorreferencial, as vozes e crenças de sua ideologia funcional ou institucional; as escutam e ficam fascinados por elas a
ponto de gerar um processo em que terminam devorando-se a si mesmos por conta de suas ideologias.” WARAT, Luis Alberto. A
Rua Grita Dionísio!: Direitos Humanos da Alteridade, Surrealismo e Cartografia. p. 50.
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A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E O ATIVISMO JUDICIAL:
LIMITES À TUTELA JUDICIAL DOS MEDICAMENTOS
João Luiz de Carvalho Botega1

RESUMO
O artigo propõe-se a discutir os limites à tutela judicial dos medicamentos. Desde o
reconhecimento do direito à saúde, de cunho eminentemente social, como direito fundamental
do cidadão, proliferaram-se as ações que buscam, via Judiciário, o fornecimento gratuito de
medicamentos custeados pelo Estado. Em regra, a jurisprudência tem exigido para o acolhimento
do pedido apenas a apresentação da receita do médico que acompanha o tratamento do autor,
indicando o nome do fármaco desejado, o que será classificado, no texto, de ativismo judicial. A
partir sobretudo do julgamento, pelo STF, do RE n. 631.240-MG – versando sobre a necessidade
do prévio requerimento administrativo no INSS antes de o autor buscar a via judicial –,
problematiza-se a mesma questão para as ações de medicamento, concluindo-se pela necessidade
do prévio requerimento administrativo também para esse tipo de processo, com algumas
exceções, além da imprescindibilidade da demonstração da ineficácia do tratamento oferecido
pelo SUS.

PALAVRAS-CHAVE: direitos fundamentais; ativismo judicial; judicialização da saúde; autocontenção judicial; RE n. 631.240-MG.

INTRODUÇÃO
A judicialização da saúde é um fenômeno sem volta no Brasil: desde o reconhecimento,
pelo Supremo Tribunal Federal, do direito à saúde como direito fundamental do cidadão e da
definição de que essa garantia lhe permite socorrer ao Judiciário para buscar o fornecimento
gratuito de medicamentos não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, avolumam-se de
forma preocupante as ações judiciais que buscam tutelar justamente esse direito. Ocorre que a
1
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Instituto de Criminologia e Política Criminal – ICPC/UP (2010). Promotor de Justiça no Ministério Público do Estado de Santa
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jurisprudência, animada por um certo ativismo judicial, tem colocado poucos obstáculos à
consecução e fruição dessa garantia – sempre com o acertado mas insuficiente argumento de que
o direito à vida e à saúde prevalecem sobre interesses econômicos do Estado –, fato que, além de
colocar em risco todo o financiamento do sistema público de saúde, tem gerado distorções
pontuais que podem ser corrigidas com o estabelecimento de alguns critérios mínimos para o
acolhimento de pretensões jurídicas desse jaez.
Antes, todavia, de discutir esses critérios limitativos, que serão expostos ao final do texto, é
necessário fazer uma breve análise do direito fundamental à saúde, além de discorrer
sucintamente sobre o fenômeno do ativismo judicial em terras brasileiras.

O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
ALGUMAS NOTAS SOBRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS
Os direitos fundamentais, explica a doutrina2, nascem de um processo de maturação e
crescimento histórico dos direitos humanos e da proteção da dignidade humana contra os avanços
do arbítrio e dos poderes estatais, razão por que, em regra, “são, na essência, [...] os direitos do
homem livre e isolado, direitos que possui em face do Estado”3.
Para Gomes Canotilho4, é possível fazer um corte histórico no processo de desenvolvimento
da ideia ou noção de direitos fundamentais: a primeira, anterior ao ao Virginia Bill of Rights (12-61776) e à Déclaration dês Droits de l’Homme et du Citoyen (26-8-1789), “caracterizada por uma
relativa cegueira em relação à idéia dos direitos do homem”; e a segunda, posterior a esses
documentos, que é marcada pela chamada constitucionalização ou positivação dos direitos do
homem em Constituições minimamente rígidas.
Em breve análise, então, pode-se dizer que os direitos fundamentais nascem a partir da
positivação, nas Constituições nacionais, de certas garantias mínimas para a sobrevivência
humana, primeiramente mais ligadas às liberdades públicas (negativas). Depois disso surgem, com
o passar do tempo, outros e novos direitos assegurados aos homens, tais como os direitos sociais
(positivos), econômicos e culturais; os direitos das minorias e outros direitos que posteriormente
2

MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 5. ed. rev.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 307.

3

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 561

4

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra (Portugal): Almedina, 2003. p. 380
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serão classificados por gerações ou dimensões.
Como aponta com precisão Norberto Bobbio5, a afirmação dos direitos fundamentais
Deriva de uma radical inversão de perspectiva, característica da formação do Estado moderno, na
representação da relação política, ou seja, na relação Estado/cidadão ou soberano/súditos: relação
que é encarada cada vez mais do ponto de vista dos direitos dos cidadãos não mais súditos, e não do
ponto de vista dos direitos do soberano, em correspondência com a visão individualista da sociedade
[...] no início da idade moderna.

A par disso, a doutrina constitucionalista debruçou-se sobre o assunto e Vieira Andrade6
apresentou um fundamento material aos direitos fundamentais: eles são a intenção do legislador
de explicitar a ideia-princípio da dignidade humana.
Não obstante as acertadas críticas de Canotilho7 a esse conceito, não se pode negar que, apesar
das exceções, a esmagadora maioria dos direitos fundamentais está diretamente ligada ou ao
menos inspirada na dignidade humana; destarte, há concordar com Ingo Sarlet8, para quem “os
direitos fundamentais, ao menos de forma geral, podem ser considerados como concretizações
das exigências do princípio da dignidade da pessoa humana” dentro de um determinado momento
histórico.
Por isso é que Paulo Bonavides9, em sua obra, apresenta dois conceitos distintos para
direitos fundamentais. Segundo o ilustre Professor da Universidade Federal do Ceará, a criação e a
manutenção dos pressupostos elementares da liberdade e da dignidade humana é aquilo que os
direitos fundamentais almejam; mas, ao mesmo tempo, os direitos fundamentais, numa acepção
mais restrita e normativa, também são, basicamente, aqueles direitos que o direito vigente
qualifica como tais.
Por seu turno, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery advertem, com absoluta
razão, que “dada sua magnitude universal, [os direitos fundamentais] têm natureza constitucional
e prevalecem sobre os interesses público e particular e os interesses do Estado”10.

5

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 4.

6

VIEIRA DE ANDRADE, José Carlos. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 5ª ed. Coimbra: Almedina, 2012.

7

CANOTILHO, Direito constitucional e teoria da constituição, p. 310. Segundo o mestre português, essa concepção de direitos
fundamentais “expulsa do catálogo material dos direitos todos aqueles que não tenham um radical subjetivo, isto é, não
pressuponham a idéia-princípio da dignidade da pessoa humana. O resultado a que chega é um exemplo típico de uma teoria de
direitos fundamentais não constitucionalmente adequada”

8

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 109.

9

BONAVIDES, Curso de direito constitucional. 24. ed. atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2009. p. . 560.

10

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Constituição federal comentada e legislação constitucional. 2. ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 173.
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Por fim, mostra-se importante registrar alguns elementos básicos dos direitos
fundamentais. Segundo José Afonso da Silva11, pode-se visualizar as seguintes características
comuns entre eles: 1) historicidade: os direitos fundamentais não são inatos e nem decorrem da
natureza das coisas ou da essência do homem; pelo contrário, são direitos históricos como
qualquer outro direito: nascem, modificam-se e desaparecem. 2) inalienabilidade: os direitos
fundamentais, assinala José Afonso da Silva, “são direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não
são de conteúdo econômico-patrimonial” 12 . 3) imprescritibilidade: ainda que os direitos
fundamentais não sejam exercidos por alguém por um longo período, ele não deixa de existir ou
de ser exigível somente pelo decurso do tempo. 4) irrenunciabilidade: ninguém pode abrir mão,
definitivamente, de um direito fundamental, ou seja, ninguém pode renunciar ao núcleo essencial
desses direitos. 5) relatividade ou limitabilidade: hoje é entendimento quase pacífico na doutrina e
na jurisprudência de que não existem direitos absolutos, sejam eles fundamentais ou não. Essa
limitação pode advir tanto de outras disposições legais ou constitucionais quanto de outros
direitos fundamentais, como, aliás, já reconheceu o Supremo Tribunal Federal13.
Portanto, não há dúvidas acerca da relatividade e limitabilidade dos direitos fundamentais,
afastando a concepção de que tais direitos seriam absolutos ou ilimitáveis, aí incluído o direito à
saúde.

A SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL
Como visto, os direitos fundamentais surgiram, inicialmente, como limitações à atuação do
Estado, progredindo, com a evolução histórico-social do homem, para englobar não só os aspectos
negativos, mas também prestações positivas estatais, isto é, deveres de prestar e/ou fornecer algo,
para além da simples abstenção de fazer.
De outra parte, não há dúvidas hoje que os direitos fundamentais não se restringem
àqueles previstos no artigo 5º da Constituição Federal, mas estão espalhados por todo o texto da
Lei Maior, bastando que realizem ou explicitem o vetor da dignidade humana. Por isso, o Supremo

11

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. rev., e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 180.

12

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. p. 181.

13

“Na contemporaneidade, não se reconhece a presença de direitos absolutos, mesmo de estatura de direitos fundamentais
previstos no art. 5º, da Constituição Federal, e em textos de Tratados e Convenções Internacionais em matéria de direitos
humanos. Os critérios e métodos da razoabilidade e da proporcionalidade se afiguram fundamentais neste contexto, de modo a
não permitir que haja prevalência de determinado direito ou interesse sobre outro de igual ou maior estatura jurídico-valorativa”
(STF, HC 93250/MS, rela. Mina. Ellen Gracie, j. 10-6-2008).
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Tribunal Federal reconheceu a anterioridade tributária (ADI-MC 939, rel. Min. Sydney Sanches, j.
15-9-1993) e o meio ambiente ecologicamente equilibrado (ADI-MC 3540, rel. Min. Celso de Mello,
j. 1-9-2005), entre outros, como direitos ou garantias fundamentais, embora não estejam incluídos
no rol do já citado artigo 5º.
É nesse contexto que advém o direito fundamental à saúde, o qual impõe um dever
prestacional ao Estado e não está inserido explicitamente no rol do artigo 5º da Carta Magna, mas
sim em seu artigo 196, cuja redação é a seguinte: “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação”.
O texto legal demonstra a clara preocupação do constituinte em, de um lado, garantir o
direito à saúde primordialmente por intermédio das políticas públicas na respectiva área, e, por
outro, também conferir a todos os cidadãos o acesso universal e igualitário aos meios necessários
para a promoção da saúde e eventual tratamento que se afigure indispensável para a
convalescença do enfermo. O Ministro do Luiz Fux, no corpo de voto proferido sobre o tema,
registrou que a ultima ratio do dispositivo constitucional em questão é “orientar os gestores
públicos na implementação de medidas que facilitem o acesso a quem necessite da tutela estatal à
prestação de serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além de políticas
públicas para prevenção de doenças”14.
Nesse sentido, no mesmo julgamento acima citado, a Suprema Corte brasileira consolidou
o entendimento de que “O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental,
podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada
sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios”. Vale lembrar que a
questão foi definitivamente pacificada pelo STF no julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada
n. 175, na qual, depois da realização de audiências públicas sobre o tema, a Corte Constitucional
proferiu a decisão que garantiu aos cidadãos o direito de buscar o Judiciário para exigir do Estado
o fornecimento de medicamentos necessários para o tratamento de doenças, cuja
responsabilidade é solidária entre os entes da Federação, não sendo cabíveis alegações atinentes
à economia ou ao orçamento público para embaraçar a pretensão jurídica posta15.
14

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 607381 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, j. 31/5/2011.

15

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão de Tutela Antecipada 175 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes (Presidente), Tribunal
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De toda forma, cumpre salientar que o direito à saúde, ainda que seja inequivocamente um
direito fundamental, não é absoluto, cabendo, portanto, a fixação de parâmetros ou critérios
limitativos ao seu gozo e à sua fruição, como, aliás, procurou fazer o Ministro Gilmar Mendes em
seu voto no acórdão acima mencionado.
O que se percebe, todavia, é que essas limitações ainda se mostram bastante nebulosas e
imprecisas na doutrina e sobretudo na jurisprudência, dando azo ao fenômeno conhecido como
ativismo judicial.

O ATIVISMO JUDICIAL E A JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
O FENÔMENO DA JUDICIALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
O tema da judicialização das políticas públicas, que vem quase sempre acompanhado do
(falso) debate sobre o ativismo judicial, tem ganhado destaque para além da teoria constitucional
e mesmo da teoria do direito, pois tem se incorporado ao noticiário da grande mídia nacional e no
debate político da sociedade civil, especialmente quando o Supremo Tribunal Federal se vê
confrontado com algumas ações cuja decisão pode efetivamente alterar os rumos do país.
Exemplos para ilustrar essa tendência não faltam: a decisão sobre as pesquisas sobre as célulastronco (ADI n. 3510), o julgamento da Lei de Anistia (ADPF 153) e da Lei de Imprensa (ADPF 130), a
questão da demarcação das terras indígenas (PET 3388, caso da “Raposa Serra do Sol”), entre
muitos outros que poderiam ser citadas aqui.
Na doutrina, o tema foi objeto de estudos pioneiros do sociólogo Luiz Werneck Vianna16,
que logo foi seguido por uma variada gama de estudiosos, com destaque para Lênio Streck, André
Karam Trindade, Rafael Tomaz de Oliveira, Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos, entre
outros. Para Barroso17, em síntese,
Judicialização
decididas por
Nacional e o
ministérios e
transferência

significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão sendo
órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso
Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram o Presidente da República, seus
a administração pública em geral. Como intuitivo, a judicialização envolve uma
de poder para juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na

Pleno, j. 17/3/2010.
16

VIANNA, Luiz Wernek; CARVALHO, Maria Alice Rezende de; MELO, Manuel Plácidos Cunha; BURGOS, Marcelo Baumann. A
jurisdicionalização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999.
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BARROSO,
Luis
Roberto.
Judicialização,
Ativismo
e
Legitimidade
Democrática.
<www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/ 1235066670174218181901.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2015.
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Disponível

em:

argumentação e no modo de participação da sociedade. O fenômeno tem causas múltiplas. Algumas
delas expressam uma tendência mundial; outras estão diretamente relacionadas ao modelo
institucional brasileiro.

Assim, segundo Antoine Garapon18, a judicialização dos grandes problemas sociais e das
políticas públicas, que antes eram debatidos em outras esferas de poder, oferece para a
democracia um “novo vocabulário: imparcialidade, processo, transparência, contraditório,
neutralidade, argumentação etc.”. Rafael Tomaz de Oliveira e outros19, então, vão estabelecer
como causas ou fatores do constante e progressivo aumento da judicialização da política: a) o
constitucionalismo dirigente: a CF/88, para muito além da simples regulamentação da organização
estatal, visa à transformação social, estabelecendo objetivos e fins a serem alcançados pelo Estado
(artigo 3º), o que também vincula o legislador ordinário à implementação de políticas públicas
preestabelecidas. Isso resulta num aumento exponencial das funções institucionais do Poder
Judiciário, sobretudo diante dos diversos instrumentos e mecanismos que permitem que
praticamente todas as questões, desde as mais corriqueiras às de maior magnitude social, sejam
levadas ao conhecimento da Justiça, que não pode se furtar de decidí-las; b) a inflação legislativa:
a proliferação de um número inesgotável de novas leis, decretos, medidas provisórias e outros
atos normativos, que tentam regulamentar todos os atos da vida civil e comunitária, muitas das
quais aprovadas sem um debate profundo a respeito da matéria, fenômeno sentido sobretudo no
campo do direito penal, naquilo que se convencionou chamar de “direito penal simbólico”; e c) as
razões de cunho social, que têm gênese na degeneração da política e no nível de litigiosidade que
se observa em cada sociedade.
Assim, forçoso concluir, na companhia de Rafael Tomaz de Oliveira e outros, que a
judicialização das políticas públicas é um fenômeno, paradoxalmente, de inexorabilidade
contingencial, ou seja, ela é produto do modelo político escolhido pelo constituinte (por isso
inexorável), mas ao mesmo tempo terá diferentes graus de incidência a depender do concerto dos
fatores supracitados (daí ser contingencial).
Entretanto, não basta o reconhecimento de que esse fenômeno é inexorável; com efeito, é
justo a partir dessa constatação que surgirão outras relevantíssimas questões para o debate do
tema em análise.

18

GARAPON, Antoine. O Guardador de Promessas. Justiça e Democracia. Lisboa: Instituto Piaget, 1998, p. 42.

19

OLIVEIRA, Rafael Tomaz de (coord.). A jurisdição constitucional entre a judicialização e o ativismo: percursos para uma
necessária diferenciação. Disponível em <http://www.abdconst.com.br/anais2/JurisdicaoRafael.pdf>. Acesso em 20 jan 2015.

448
Produção Científica CEJURPS – 2015

As políticas públicas, diz Arthur Badin 20 , “enquanto programas de ação do Estado,
decorrem de escolhas a respeito de fins e meios”. Desse modo, ainda segundo o mencionado
autor, à vista de um contexto de inevitável escassez de recursos, as escolhas a respeito desses fins
e meios devem ser mediadas por um juízo de ponderação das prioridades. Logo, se a judicialização
das políticas públicas é algo inevitável, premente é o estabelecimento de critérios claros para
definir “o que” (os fins almejados) e “como” (os meios disponíveis) decidir esses dilemas postos
em julgamento. Badin inclui ainda a pertinente questão de estabelecer “quem” decidirá tais
conflitos, para o que sugere a abordagem da análise institucional comparada de Neil K. Komesar21,
tema, contudo, que refoge aos limites desse pequeno texto.
Na definição desses critérios nasce um novo problema, que é a limitação intrínseca do
processo judicial, de cunho bipolar, ou seja, nele se fazem presentes apenas duas partes, que nem
sempre (quase nunca, na verdade) representam os interesses de todos os envolvidos naquela
causa, fato que leva os juízes a “olhar a árvore e não ver a floresta”. Um exemplo talvez jogará luz
ao problema: em uma ação que busque o fornecimento de um determinado tratamento cirúrgico
de alto custo e risco para um idoso, só se fazem presentes o autor, o réu (Estado) e o julgador,
além da intervenção do Ministério Público. Digamos que essa cirurgia custará ao Estado cerca de
cem mil reais e as chances de sobrevivência são de menos de dez por cento. Não há dúvidas de
que, em sendo a saúde um direito fundamental, o juiz, independentemente desses dados,
determinará ao Estado o custeio do referido tratamento. Mas, se colocadas à vista do magistrado
cerca de cem crianças que, com esses mesmos cem mil reais, receberiam tratamento para a
meningite que lhes acomete e que lhes garantiria uma sobrevida e até mesmo a cura em quase
todos os casos, será que o juiz decidiria com a mesma facilidade?
É claro que esse é um exemplo puramente hipotético e que serve apenas para ilustrar o
caráter de bipolaridade do processo judicial. É certo, também, que o exemplo seria facilmente
superado quando se observam os milhões de reais gastos pelo Estado em publicidade e outras
despesas de necessidade bastante duvidosa.
De qualquer maneira, o que se quer demonstrar é que o tema da judicialização das políticas
públicas, mesmo em se tratando do direito fundamental à saúde, continua sendo um assunto
bastante sensível e que, não obstante a pacificação da matéria no âmbito do Supremo Tribunal
20

BADIN, Arthur Sanchez. Controle judicial das políticas públicas. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 11.

21

BADIN, Arthur Sanchez. Controle judicial das políticas públicas, p. 82.
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Federal, ainda prescinde de um sério debate acadêmico e de aprofundamento teórico e
jurisprudencial.
Enfim, no sinuoso caminho da judicialização das políticas públicas, quase sempre se chega à
encruzilhada entre Dom Quixote e Pôncio Pilatos22

O ATIVISMO JUDICIAL E AS FASES DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
CONSTITUCIONAL BRASILEIRA
Se a judicialização das políticas públicas é um caminho sem volta, o ativismo judicial é um
beco sem saída interpretativo. Efetivamente, o ativismo judicial é um fenômeno inadequadamente
compreendido no Brasil, já que geralmente vem atrelado à judicialização da política, embora não
guardem nenhuma semelhança entre si.
Na verdade, o ativismo judicial, para além de um problema da teoria política, é um
problema da teoria do direito: está ligado a um desejo23, a um ato de vontade do julgador ou do
intérprete no momento da concreção do direito 24 , um julgamento fundamentalmente
discricionário, em regra desvinculado dos textos legais e fora dos limites da Constituição.
Embora não seja um fenômeno apenas brasileiro – podem ser citadas as experiências
estadunidense (as “Eras” de interpretação da Constituição americana pela Suprema Corte, na
conhecida análise de Christopher Wolf: Era Tradicional; Era de Transição e Era Moderna25) e alemã
(a jurisprudência dos valores, “uma das primeiras respostas jurídicas à crise de paradigma
inaugurada após a queda do Terceiro Reich”26) – é no Brasil que o ativismo ganhará contornos

22

“Foi com essa curiosa frase que um juiz expressou sua angústia diante da tragédia quotidiana de controlar as políticas públicas no
Brasil. Entre o ativismo inconsequente e a omissão resignada, juízes buscam encontrar seu novo papel no processo de efetivação
dos direitos e garantias constitucionais”. BADIN, Arthur Sanchez. Controle judicial das políticas públicas, p. 50. E em nota de
rodapé: “A declaração foi colhida por VIANNA&BURGOS (2005:26), em um de seus “Cinco estudos de caso de ação civil pública”.
Ao juiz se apresentava uma das inúmeras ações judiciais promovidas pelo Ministério Público para que fossem oferecidos
medicamentos fora da lista definida pelo Ministério da Saúde. De acordo com o juiz: […] 'Soube de pessoas que haviam falecido
esperando os medicamentos, então eu fiquei numa encruzilhada entre Dom Quixote e Pôncio Pilatos'. […] Utilizando-se a
metáfora evocada pelo juiz, pode-se sintetizar a situação nos seguintes termos: caso se comporte como Pilatos, não apenas
frustra a expectativa dos cidadãos que buscam o Judiciário como via de acesso ao direito, mas também arrisca a tornar o próprio
sistema judicial indiferente ao avanço da cidadania; caso se comporte como Dom Quixote, corre o risco de assumir uma postura
voluntarista, que pode comprometer sua imagem no âmbito do Tribunal e contribuir para desintegrar o direito”.

23

GARAPON, Antoine. O guardador de promessas. p. 54.

24

OLIVEIRA, Rafael Tomaz de (coord.). A jurisdição constitucional entre a judicialização e o ativismo: percursos para uma
necessária diferenciação.

25

WOLFE, Christopher: The rise of modern judicial review. From constitutional interpretation to judge-made law. Boston: Littlefield
Adams Quality Paperbacks, 1994, citado em OLIVEIRA, Rafael Tomaz de (coord.). A jurisdição constitucional entre a
judicialização e o ativismo: percursos para uma necessária diferenciação.

26

TRINDADE, André Karam. Garantismo versus neoconsitucionalismo: os desafios do protagonismo judicial em terrae brasilis. In:
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próprios, impulsionado por uma má compreensão e recepção de teorias estrangeiras, pela
utilização indiscriminada de princípios jurídicos (pan-principiologismo) e pelo solipsismo judicial, o
que levou a doutrina a chamar o fenômeno de ativismo judicial à brasileira27.
Nessa linha, André Karam Trindade28 vai, em um balanço crítico, observar que desde a
promulgação da Constituição Federal a jurisprudência constitucional brasileira evoluiu em três
fases ou estágios bastante distintos, assim sintetizados pelo autor: a) fase da ressaca: iniciada
ainda em 1988, revela a dificuldade dos atores jurídicos em lidar com a nova ordem constitucional
vigente e de operar a filtragem constitucional das normas então existentes, o que acabou por
encobrir algumas das inovações trazidas pela Carta Política; b) fase da constitucionalização: surge
no final da década de 90 e é marcada pelo descobrimento da Constituição e seus princípios,
quando os tribunais deixam de ser meros aplicadores da lei para compreender a sua função de
intérpretes dessa mesma Constituição; e c) fase ativista: a partir, simbolicamente, da edição da
Emenda Constitucional n. 45/2004, é quando o Supremo Tribunal Federal passa a adotar posturas
pró-ativistas, o que, por óbvio, reflete nas instâncias inferiores da jurisdição.
É nesta terceira fase que permanece a jurisdição constitucional brasileira – daí a
importância de se estudar e de se estabelecer critérios limitativos claros a esse ativismo judicial,
sobretudo quando essa ideia é alimentada pela falácia de que uma postura judicial ativista é
imprescindível para a efetivação dos direitos fundamentais no Brasil. Por isso, o ativismo judicial à
brasileira, “quando entendido como a recusa dos tribunais de se manterem dentro dos limites
jurisdicionais estabelecidos para o exercício do poder a eles atribuídos pela Constituição”29, tornase perigoso e altamente explosivo em uma jovem democracia constitucional como a nossa.
Um dos maiores sintomas dessa forma de julgar é o surgimento e a profusão de uma série
de princípios jurídicos que não são extraídos diretamente da Constituição, assim como a utilização
indiscriminada daqueles já existentes, especialmente os “princípios” da razoabilidade e da
proporcionalidade, “que exercem a função de verdadeiros curingas, servindo de muleta para todo
FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um
debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 141.
27

VERÍSSIMO, Marcos Paulo. A Constituição de 1988, vinte anos depois: suprema corte e ativismo judicial à brasileira. Revista
Direito GV, São Paulo, n. 4, v. 2, p. 407-440, 2008.

28

TRINDADE, André Karam. Garantismo versus neoconsitucionalismo: os desafios do protagonismo judicial em terrae brasilis. In:
FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um
debate com Luigi Ferrajoli, p. 115.

29

TRINDADE, André Karam. Garantismo versus neoconsitucionalismo: os desafios do protagonismo judicial em terrae brasilis. In:
FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um
debate com Luigi Ferrajoli, p. 116.
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e qualquer argumento jurídico”30. Essa simbiose entre a criação de princípios inexistentes e a
aplicação indistinta da proporcionalidade apontam para o fortalecimento da discricionariedade
judicial, ou seja, mascaram um subjetivismo e um decisionismo que não são compatíveis com uma
democracia constitucional: é a lógica do “primeiro decido, depois fundamento”31, vale dizer, a
racionalização do irracional.
À vista desses elementos, parece necessário diferenciar, agora, fenômenos jurídicos e
políticos que se afiguram distintos, mas que tem, em regra, recebido da doutrina tratamento
semelhante e amalgamado, como se fossem frutos de uma mesma árvore: a judicialização da
política e o ativismo judicial.

ATIVISMO VERSUS JUDICIALIZAÇÃO: UMA NECESSÁRIA DISTINÇÃO
Um dos grandes estudiosos do tema e um dos principais introdutores da questão do
ativismo judicial e da judicialização da política no Brasil é o Professor e hoje Ministro do Supremo
Tribunal Federal Luís Roberto Barroso. Não há a menor dúvida de suas relevantes contribuições
para o desenvolvimento da teoria constitucional nestas terras, nem que a imensa maioria de suas
conclusões sobre o tema em debate são inegavelmente acertadas. Ocorre, todavia, que em um de
seus textos fundantes acerca da questão ora focada, o Ministro Barroso acaba por estabelecer
uma relação de parentesco próximo entre os fenômenos estudados, dizendo que:
A judicialização e o ativismo judicial são primos. Vêm, portanto, da mesma família, freqüentam os
mesmos lugares, mas não têm as mesmas origens. Não são gerados, a rigor, pelas mesmas causas
imediatas. A judicialização, no contexto brasileiro, é um fato, uma circunstância que decorre do
modelo constitucional que se adotou, e não um exercício deliberado de vontade política. Em todos
os casos referidos acima, o Judiciário decidiu porque era o que lhe cabia fazer, sem alternativa. Se
uma norma constitucional permite que dela se deduza uma pretensão, subjetiva ou objetiva, ao juiz
cabe dela conhecer, decidindo a matéria. Já o ativismo judicial é uma atitude, a escolha de um modo
específico e proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance.
Normalmente ele se instala em situações de retração do Poder Legislativo, de um certo
descolamento entre a classe política e a sociedade civil, impedindo que as demandas sociais sejam
32
atendidas de maneira efetiva.
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TRINDADE, André Karam. Garantismo versus neoconsitucionalismo: os desafios do protagonismo judicial em terrae brasilis. In:
FERRAJOLI, Luigi; STRECK, Lenio Luiz; TRINDADE, André Karam (org.). Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um
debate com Luigi Ferrajoli, p. 119.
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Em referência a uma entrevista concedida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, citada por Fábio Tulio Correia e Henrique Costa
Cavalcante Ribeiro, em que este teria dito que “o juiz primeiro decide no seu íntimo e só depois vai buscar os fundamentos de
sua decisão” (CORREIA, Fábio Túlio; RIBEIRO, Henrique Costa Cavalcante. Realismo Jurídico. Disponível em
<http://www.amatra19.org.br/artigos_/henrique_cavalcante/007.pdf>. Acesso em 22 jan 2015). Sobre o tema, há ainda um
breve texto de Lenio Luiz Streck no site Conjur: <http://www.conjur.com.br/2012-ago-30/senso-incomum-professor-me-disseisso-assim-mesmo>.
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Assim, embora acertadamente mencione que ativismo judicial e judicialização da política
não têm origens comuns, Barroso acaba por estimular esse embaralhamento e essa simbiose
entre os fenômenos, que diferem entre si não apenas em sua ancestralidade, mas também em sua
atualidade e em suas consequências práticas e jurídicas. Aliás, não por outro motivo é que o
mencionado autor vê o ativismo judicial com bons olhos, afirmando que ele tem sido parte da
solução, não do problema.
E é justamente essa equivocada associação entre ativismo e judicialização que tem sido
uma das causas do perigoso fenômeno chamado ativismo judicial à brasileira, o qual tem
estimulado decisões puramente subjetivas e solipsistas que pululam diariamente pelo Brasil.
Como visto, a judicialização é um fenômeno puramente político e não é um mal em si:
decorre da própria expansão da sociedade, da eleição de um modelo de constitucionalismo
dirigente e da crise da democracia, esta que vem acompanhada da degeneração da política, tão
evidente na contemporaneidade. O Judiciário, então, não pode evitá-la: em maior ou menor
medida, a depender do funcionamento dos outros Poderes e da efetividade dos direitos
fundamentais em uma determinada sociedade, é inexorável que demandas sociais e políticas cada
vez mais complexas serão levadas à decisão judicial.
Já o ativismo judicial constitui-se muito mais um problema da teoria do direito, isto é, da
hermenêutica jurídica, do que efetivamente um problema político. Esse fenômeno pode ocorrer
tanto no espaço da judicialização da política quanto fora dele – embora seja mais comum no
primeiro –, pois o ativismo está ligado ao desejo, a um ato de vontade do juiz, que culmina com
uma decisão democraticamente ilegítima, já que acaba por se intrometer na esfera de atuação de
outro Poder. É válido assinalar, todavia, que o ativismo judicial não é um problema exclusivo –
apesar de ser majoritariamente – do Poder Judiciário, mas sim de todo o Sistema de Justiça,
podendo-se falar atualmente até mesmo em um “ativismo ministerial”, que ocorre quando o
Ministério Público atua fora de seus limites constitucionais, seja por meio de procedimentos
extrajudiciais, seja através de ações coletivas, na busca não da efetivação de um direito
fundamental, mas da imposição de obrigações aos entes ou agentes públicos que decorrem muito
mais de desejos pessoais de acelerar ou travar mudanças sociais do promotor de justiça do que
dos marcos normativos que regulam a matéria.

<www.oab.org.br/oabeditora/users/revista/ 1235066670174218181901.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2015.
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É de se concordar, pois, com a conclusão de Rafael Tomaz de Oliveira e outros33 quando
escrevem que:
A judicialização quando mantida em níveis aceitáveis pode até ser benéfica para a sobrevivência
democrática das instituições e para a garantia efetiva do pacto constitucional. Já o ativismo
representa sempre uma autorização indevida do judiciário na esfera política. Sempre há uma boa
causa a ser defendida por um juiz ativista. O problema é que, num contexto de pós-modernidade
onde tudo se torna relativo, a determinação do bom e do mal, tornou-se ainda mais complicada.
Como diz Guimarães Rosa – pela boca de Riobaldo, nosso filósofo do Sertão – “querer demais o bem
e de incerto jeito, pode se estar fazendo o mal por principiar”. Assim, se é uma boa causa que
queremos, optamos pela defesa intransigente da democracia e dos direitos fundamentais. Isso
significa: menos ativismo e mais interpretação!

Para o que interessa nos limites desse pequeno texto e, ainda, o que se pretendia
demonstrar com todo esse percurso é: a) considerando que o direito à saúde é inegavelmente um
direito fundamental, a judicialização do tema é um fenômeno contigencialmente inexorável, ou
seja, ações em que se busca o fornecimento gratuito de medicamentos pelo Estado serão sempre
e inevitavelmente levadas a conhecimento do Poder Judiciário; e b) embora essa judicialização
seja inevitável, isso não quer dizer, por óbvio, que toda e qualquer demanda deverá ser acolhida
judicialmente, e, assim, mostra-se necessário balizar as decisões judiciais acerca do tema com
critérios claros – a partir daí, as decisões que ultrapassarem os limites dessas balizas poderão ser
classificadas como ativistas e, portanto, constitucional e democraticamente ilegítimas.

LIMITES À TUTELA JUDICIAL DOS MEDICAMENTOS
AÇÕES DE MEDICAMENTO, COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO E JUSTIÇA
SOCIAL
As ações de medicamentos, aqui entendidas como ações que buscam o fornecimento
gratuito de fármacos pelo Estado, são uma realidade inexorável no Brasil. Dados colhidos das mais
variadas fontes apontam para um crescimento vertiginoso da judicialização da saúde, assim como
do comprometimento do orçamento público para a compra e fornecimento dos medicamentos
decorrentes de ordens judiciais, em prejuízo à efetivação de políticas públicas em proveito de um
número indistinto – e logicamente maior – de pessoas.

33

OLIVEIRA, Rafael Tomaz de (coord.). A jurisdição constitucional entre a judicialização e o ativismo: percursos para uma
necessária diferenciação.
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Segundo Liliane Coelho da Silva34:
Conforme levantamento de Bassette, em 2005, o custo do Ministério da Saúde para atendimento de
ações judiciais em saúde foi de R$ 2,24 milhões; em 2007, R$ 25,1 milhões. No ano de 2009, “essas
ações resultaram num gasto de R$ 83 milhões, o que representa cerca de 1% do orçamento total da
saúde, segundo Mendonça e Segatto. Em 2010, somaram gastos de R$ 132,6 milhões (“1,8% do total
do orçamento destinado ao departamento”, como exemplifica Bassette). Tais dados representam
um crescimento de 5000% em 6 anos no que concerne à dispensa orçamentária relativa a essas
demandas [...]. Os números falam ainda mais alto quando se somam os valores despendidos pela
União e pelos Estados. É um fato que, definitivamente, não pode ser ignorado, considerando ainda o
levantamento do Ministério da Saúde:
“[...] pode-se afirmar [...] que, apesar de existirem apenas 240.980 processos em trâmite no
Judiciário (dados do CNJ), os gastos que esses processos representaram, apenas no ano de 2010,
somam a quantia de R$ 949.230.598,54 [...], quase 1 bilhão de reais, considerados os dados colhidos
com a União e os Estados de Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Pará, Paraná, Pernambuco, Minas
Gerias, Tocantins e Alagoas (excluídos os outros 17 Estados, o DF e todos os Municípios). Vale
destacar que os gastos federais com medicamentos no ano de 2010, para atendimento de todos os
usuários do SUS, foram da ordem de R$ 6,9 bilhões, o que significa que, no mesmo período, os
gastos com ações judiciais, apenas daqueles 8 entes, corresponderam a quase 1/7 desse
orçamento”.

Esse preocupante cenário orçamentário será ainda mais extremo quanto menor for a esfera
governamental ou federativa, já que o valor do tratamento médico é sempre o mesmo: pequenos
municípios, com orçamentos reduzidíssimos destinados à saúde (mesmo cumprindo o mínimo
constitucional), comprometem boa parte de seus recursos para atender uma pequena parcela de
cidadãos, em prejuízo da saúde básica que deveria atender a todos indistintamente. Um antigo
secretário estadual da saúde do Estado de São Paulo, em entrevista concedida à Revista Época,
revelou que, no ano de 2010, o equivalente a quase metade do orçamento do governo estadual
para a distribuição de medicamentos para a população em geral (R$ 1,5 bilhão, para uma
população de cerca de 40 milhões de pessoas) foi destinado à compra de fármacos cujo
fornecimento foi determinado judicialmente (R$ 700 milhões para atender 25 mil pessoas)35.
Além do comprometimento da capacidade de investimento em políticas públicas na área da
saúde, o fenômeno da judicialização do tema também veio acompanhado de um mito que deve
ser quebrado: o mito de que as ações de medicamento realizam a justiça social, entregando o
necessário tratamento médico aos que mais precisam, em detrimento daqueles que mais tem.
Uma relevantíssima pesquisa de campo, com a análise de uma ampla amostra de decisões judiciais
34

SILVA, Liliane Coelho da. Judicialização da saúde: em busca de uma contenção saudável. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n.
112,
maio
2013.
Disponível
em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13182&revista_caderno=9>. Acesso em 20
jan 2015.
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SEGATTO, Cristiane. O paciente de R$ 800 mil. Época, 16 mar. 12. Disponível
globo.com/tempo/noticia/2012/03/o-paciente-de-r-800-mil.html. Acesso em 22 jan 2015.
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em http://revistaepoca.

sobre o tema, realizada por Fernanda Vargas Terrazas36 revelou que: a) 60,63% dos beneficiados
pelas decisões judiciais possuem plano de saúde ou podem pagar por serviços particulares; b)
21,25% das ações são fruto do trabalho de ONG. Essa última constatação, todavia, ao contrário do
que se poderia imaginar, não representa um aprofundamento da cidadania, pois a mencionada
pesquisadora verificou que 67,65% das ações mencionadas no item 'b' foram patrocinadas por
uma ONG apoiada pelo próprio laboratório que produz o medicamento solicitado.
Daí a conclusão de Terrazas37, para quem:
As pessoas com melhores condições socioeconomicas, com maior acesso à informação e, portanto,
com maiores possibilidades de acesso à justiça, frequentemente não-usuárias do Sistema Único de
Saúde, são as principais beneficiárias por essa intervenção do Poder Judiciário na política de
assistência farmacêutica (fornecimento de medicamentos). A judicialização dos direitos sociais, pelo
menos nesse caso, ao contrário do que se afirma, não seria um meio de democratização do acesso às
políticas públicas, de dar voz aos desconsiderados no processo político de decisão, de garantir a
proteção dos seus direitos fundamentais – a voz institucional dos pobres. Na verdade, ela serve aos
interesses de grupos já incluídos e bem representados no processo democrático, que utilizam o
Judiciário como mais um lócus onde conseguem import seus interesses e vê-los concretizados, em
detrimento daqueles a quem supostamente o Judiciário deveria dar mais visibilidade e proteção.

Essa conclusão leva imediatamente a uma nova inferência, bem sintetizada por Luís
Roberto Barroso38:
Aqui se chega ao ponto crucial do debate. Alguém poderia supor, a um primeiro lance de vista, que
se está diante de uma colisão de valores ou de interesses que contrapõe, de um lado, o direito à vida
e à saúde e, de outro, a separação de Poderes, os princípios orçamentários e a reserva do possível. A
realidade, contudo, é mais dramática. O que está em jogo, na complexa ponderação aqui analisada,
é o direito à vida e à saúde de uns versus o direito à vida e à saúde de outros. Não há solução
juridicamente fácil nem moralmente simples nessa questão.

Embora, por óbvio, não se advogue o fim ou a improcedência de todas as ações de
medicamentos – pois em uma imensa gama de casos elas efetivamente realizam o direito
fundamental à saúde –, nem que os juízes passem, em matéria de políticas públicas, a se
comportarem como Pilatos, forçoso concluir, à luz de todos esses elementos, que o fornecimento
gratuito de fármacos pelo Judiciário é um problema de graves consequências práticas (muito além
da simplória contraposição de interesses financeiros do Estado com o direito à vida do
beneficiário), e é justamente por isso que se mostra tão necessário e urgente impor limites a essa

36

TERRAZAS, Fernanda Vargas. O Poder Judiciário como voz institucional dos
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/8047/6837. Acesso em 20 abr 2015.
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TERRAZAS, Fernanda Vargas. O Poder Judiciário como voz institucional dos pobres. p. 111.
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BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: Direito à saúde, fornecimento gratuito de
medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI52582,81042>.
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tutela judicial – self-judicial restraint – de uma forma que, por um lado, não se impeça a fruição do
direito à saúde, mas, por outro, permita que o fornecimento dos medicamentos ocorra apenas nos
casos estritamente necessários.

OS

CRITÉRIOS

LIMITATIVOS

PROPOSTOS:

NECESSIDADE

DO

PRÉVIO

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E IMPRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO
DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO OFERECIDO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
Não obstante os preocupantes dados e informações acima mencionadas, a jurisprudência
ainda se mostra extremamente reticente em estabelecer critérios limitativos aos pedidos judiciais
de fornecimento gratuito de medicamentos pelo Estado: as ações são geralmente acolhidas, quase
não se impõem condições à sua consecução e eventuais erros cometidos pelas partes são
relevados pelos magistrados, tudo feito supostamente em prol do direito à saúde e à vida do
beneficiário.
Não se discutirá aqui, diante dos evidentes limites do presente trabalho, outras questões
bastante controversas a respeito do tema, como, por exemplo, a necessidade de comprovação da
hipossuficiência do beneficiário, entre outros aspectos.
Na verdade, o primeiro limite que se propõe à tutela judicial dos medicamentos é a
comprovação, desde a petição inicial, de que houve ao menos o requerimento administrativo do
fármaco solicitado judicialmente, salvo quando ocorrer alguma das exceções que serão abaixo
elencadas.
Esse requisito, todavia, não vem sendo exigido pela jurisprudência amplamente majoritária,
inclusive aquela proveniente do Superior Tribunal de Justiça, como se pode ver no acórdão
proferido no AgRg no REsp 1407279/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
16/10/2014.39
No corpo do acórdão o Ministro relator esclarece, com todas as letras, que: “em sede de
ações com escopo de fornecimento de medicamentos, [...] o esgotamento da instância
administrativa não é condição para o ingresso na via judicial”, citando, logo em seguida, outros
39

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

1. A mera inclusão de determinado fármaco na mencionada listagem não assegura sua concreta e real disponibilidade nos postos
de atendimento, de modo que o interesse de agir se mantém íntegro diante dessa circunstância. [...]

457
Produção Científica CEJURPS – 2015

precedentes daquela Corte.
Entretanto, a celeuma da (des)necessidade do prévio requerimento ou mesmo do
esgotamento das instâncias administrativas está a merecer uma nova abordagem jurisprudencial.
Não há dúvida, hoje, de que a garantia do amplo acesso à justiça e da inafastabilidade da
jurisdição está inserida no rol de direitos fundamentais, cláusula pétrea, e constitui relevantíssimo
instrumento de salvaguarda das liberdades públicas, pois impede (ou deveria impedir) a formação
de círculos de imunidade de poder, sejam eles privados ou estatais. Com efeito, o judicial review
impõe ao Estado, nos casos de lesão ou ameaça a direito, o exercício de uma tutela jurisdicional
sem obstáculos injustificados (CF, artigo 5º, inciso XXXV).
O eminente Ministro Celso de Mello, acerca do tema em debate, registrou com precisão
que:
O sistema constitucional brasileiro consagra, em favor de qualquer pessoa, o direito à jurisdição,
expressamente assegurado pelo princípio da inafastabilidade do 'judicial review' (CF, art. 5º, XXXV).
Impõe-se observar, por isso mesmo, que a instauração de processos judiciais traduz legítima
expressão de uma prerrogativa constitucional assegurada, pela Carta Política, a qualquer pessoa,
entidade ou organização que se sinta lesada ou ameaçada de lesão, em seus direitos, por
comportamentos abusivos ou ilegais praticados que por particulares, quer pelo próprio Poder
Público. Na realidade, o acesso ao Poder Judiciário reflete, na significativa projeção dos seus efeitos,
uma expressiva garantia de índole constitucional destinada a permitir a intervenção do Poder
Judiciário com o objetivo de restaurar a ordem jurídica vulnerada por atos eivados de ilicitude ou de
desrespeito ao sistema normativo. A possibilidade de solução jurisdicional dos conflitos sociais
representa índice revelador do grau de desenvolvimento cultural dos povos e significa, por isso
mesmo, a diferença fundamental entre a civilização e a barbárie. O direito ao processo – mesmo
quando exercido numa perspectiva multitudinária – constitui prerrogativa jurídica de maior
relevância. Funda-se em proclamação formal, que, introduzida, de modo explícito, pela Constituição
democrática de 1946 (art. 141, § 4º), tem sido reiterada, ao longo do nosso processo histórico, pelos
sucessivos documentos constitucionais republicanos até hoje promulgados. O legislador constituinte,
ao consagrar o postulado assegurador do ingresso em juízo, fez uma clara opção de natureza
política, pois teve a percepção – fundamental sob todos os aspectos – de que, onde inexiste a
possibilidade de amparo judicial, há, sempre, a realidade opressiva e intolerável do arbítrio do
Estado ou, até mesmo, dos excessos de particulares, quando transgridem, injustamente, os direitos
de qualquer pessoa. É por essa razão que a norma constitucional garantidora do direito ao processo
tem sido definida por eminentes autores como o parágrafo régio do Estado Democrático de Direito,
pois, sem o reconhecimento dessa essencial prerrogativa de caráter político-jurídico, restarão
descaracterizados os aspectos que tipificam as organizações estatais fundadas no princípio da
40
liberdade .

Ocorre que, como todo e qualquer outro direito, o acesso à justiça não é ilimitado e
absoluto: a própria Constituição Federal, em seu artigo 217, §1º, condiciona a atuação do Poder
Judiciário, em ações relativas à disciplina e às competições desportivas, "após esgotarem-se as
instâncias da justiça desportiva, regulada em lei". Além disso, a Carta Magna também condiciona o
40

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão Monocrática no Recurso Extraordinário 422.642, j. 23/04/2004.
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ingresso em Juízo nos casos dos dissídios coletivos do direito do trabalho, que devem previamente
ser submetidos à negociação ou à arbitragem (CF, artigo 114, § 2º).
E justamente por não ser absoluta é que a garantia prevista no inciso XXXV do artigo 5º da
Constituição Federal tem suscitado amplo debate na doutrina e nos tribunais.
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de examinar
dois casos distintos em que se alegava a inconstitucionalidade de determinado dispositivo legal
por ofensa à garantia da inafastabilidade da jurisdição.
No primeiro caso, tratou de analisar a constitucionalidade de determinadas leis que
proíbem ou limitam a concessão de medida de urgência contra o Poder Público (Leis n. 4.348/64,
5.021/66, 8.437/92 e 9.494/97). Assim é que, no julgamento da MC na ADI 223-6, a Suprema
Corte, por maioria, entendeu serem plenamente constitucionais tais restrições, pois seria legítimo
ao legislador ordinário condicionar o ingresso em juízo e também a atividade jurisdicional ao
cumprimento de certos requisitos, mesmo que isso venha a restringir a plena eficácia do disposto
no inciso XXXV do artigo 5º da Carta Política. Logo, a vedação genérica à concessão de tutelas de
urgência em face do Estado estaria em consonância com o texto constitucional. De qualquer
forma, a solução ad hoc encontrada pelo STF para não vedar por completo a concessão de
liminares contra o Poder Público foi deixar a critério do magistrado a análise, no caso concreto, se
a limitação legal não fere a razoabilidade.
No segundo caso, o Supremo Tribunal Federal pôs-se a analisar a constitucionalidade das
Leis n. 9.957/2000 e 9.958/2000, que acrescentaram à Consolidação das Leis do Trabalho
dispositivos que obrigavam a submissão de demandas trabalhistas à Comissão de Conciliação
Prévia (artigo 625-D) para, somente então, poderem ser analisadas pelo juiz competente.
Entretanto, diferentemente do que ocorreu na ADI acima mencionada, no julgamento da MC da
ADI n. 2.139-7 a Suprema Corte decidiu, também por maioria, que a necessidade do esgotamento
da prévia fase administrativa na Justiça do Trabalho ofende a Constituição. Por isso, declarou
inconstitucional

o

dispositivo

em

questão,

permitindo

o

acesso

à

Justiça

laboral

independentemente da passagem pela mencionada comissão conciliatória.
Sob outro prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, em determinados casos, à
luz da teoria das condições da ação, que falta interesse de agir ao autor quando não exauridas
primeiramente as esferas administrativas. Exemplo disso são: a) ação de ressarcimento do seguro
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obrigatório DPVAT 41 ; b) ação em que se busca a compensação tributária 42 ; c) o remédio
constitucional do habeas data (Súmula n. 2 do STJ); d) ação cautelar de exibição de documentos43;
e, notadamente, e) ações previdenciárias movidas contra o INSS44.
O caso das ações previdenciárias merece atenção especial.
Isso porque, primeiramente, o próprio acórdão acima mencionado, da relatoria do Ministro
Herman Benjamin, excepcionou algumas hipóteses em que não se faria necessária a prévia
postulação administrativa, como nas situações em que ocorre a recusa de recebimento do
requerimento ou em que há a notória resistência do INSS à tese jurídica esposada.
Embora ainda houvesse sensível divergência sobre o tema no Tribunal da Cidadania, no
final de 2014 a Primeira Seção do STJ, seguindo o entendimento do STF que será abaixo estudado,
entendeu ser imprescindível, em regra, a existência de prévio requerimento administrativo
perante a autarquia previdenciária para, somente assim, estar configurado o necessário interesse
de agir do requerente45.
Com efeito, a questão da necessidade do prévio requerimento administrativo nas ações
previdenciárias chegou muito recentemente a julgamento no Supremo Tribunal Federal, o que se
deu no bojo do RE n. 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro
Luís Roberto Barroso, julgado em 3 de setembro de 2014. Eis, no que interessa, a ementa do
julgado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E
INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é
compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende
de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua
apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver,
no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente
concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa
possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de
41

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe
8/8/2011.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 905.262/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 29/3/2007, p. 255.
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, DJe 29/9/2008
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1310042/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2012, DJe 28/05/2012.
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matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a
46
conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão [...] .

Diante da torrente de ações que buscam em Juízo o fornecimento gratuito de
medicamentos pelo Estado e dos problemas que esse fenômeno tem causado não só ao
orçamento público, mas à própria noção de justiça social, raciocínio semelhante ao realizado pelas
Cortes Superiores nas ações previdenciárias deve ser feito para as ações de medicamentos, sob
pena de transformar o Poder Judiciário em verdadeiro balcão de posto de saúde.
Assim, nas ações que buscam o fornecimento gratuito de medicamentos pelo Estado, para
que se façam presentes o interesse processual e a utilidade da prestação jurisdicional é necessário
que o autor, em regra, os requeira primeiramente na esfera administrativa, postulando o fármaco
diretamente ao órgão competente, seja ele municipal, estadual ou federal, e junte ao processo
documento que comprove a negativa formal do fornecimento do medicamento. Caso não haja o
exaurimento da via extrajudicial, é de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por
falta de interesse de agir.
Entretanto, excepcionalmente, o autor poderá dispensar o exaurimento da via
administrativa, como quando ocorrer as seguintes hipóteses: a) houver a recusa, pelo Estado, em
receber o requerimento administrativo; b) a situação evidencie tamanha urgência que o autor não
pode aguardar a resposta do ente público (ou quando ultrapassado um prazo razoável para a
resposta, de no máximo trinta dias), sob pena de colocar em risco sua vida e sua saúde; ou c) nos
casos em que já se saiba, de antemão, que o Estado não fornecerá o medicamento pleiteado, seja
por não estar o fármaco incluído nas listas oficiais da assistência farmacêutica fornecidas pelo SUS,
seja por se tratar de tratamento não convencional (aquele em que o medicamento incluído nas
listas oficiais não é indicado para o tratamento da doença que acomete o postulante).
Todas essas hipóteses, é claro, devem estar devidamente justificadas e comprovadas nos
autos, desde a petição inicial, sob pena de indeferimento.
É preciso enfatizar, nesse passo, não haver a menor pretensão de esvaziar a eficácia do
direito fundamental à ação e da garantia do amplo acesso à justiça; pelo contrário, o que se almeja
é que estejam presentes as condições da ação para que o Poder Judiciário possa prestar
satisfatoriamente a tutela jurisdicional. Afinal, como registrou acertadamente o Supremo Tribunal
Federal no julgamento do recurso extraordinário supracitado, enquanto não houver a iniciativa de
46
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buscar o medicamento no Estado (exercício do direito) não se pode, logicamente, alegar a
existência de lesão ou ameaça de lesão, configuradora do interesse de agir em juízo. Em outras
palavras: o objetivo é, sinteticamente, "excluir do Judiciário demandas absolutamente
desnecessárias"47.
Mas apenas o requerimento administrativo, embora fundamental, não é o bastante: o
autor deve provar, desde a inicial, quando houver solicitação de medicamento não padronizado
pelo SUS, a ineficácia do tratamento fornecido na rede pública, isto é, aqueles listados nos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. Não basta, assim, um simples formulário ou atestado
médico indicando a necessidade de determinado fármaco, pois o médico receitante deve também
justificar por que o autor da demanda não pode fazer uso dos medicamentos fornecidos pelo SUS.
Essa é, aliás, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada STA
175, como se vê do seguinte trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes: “Dessa forma, podemos
concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de
opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a
impropriedade da política de saúde existente”.
Comentando referido julgamento, Manoel Carlos Ferreira da Silva, Paulo Ribas Taques e
Zeyad Reda Safadi48 esclarecem que:
O terceiro dado a ser considerado na decisão é a existência de motivação para o não fornecimento
de determinada ação de saúde pelo SUS. Dentro dessa motivação, pode ocorrer que: a) o SUS
fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente; b) o SUS não tem
nenhum tratamento específico para determinada patologia. Na análise do caso concreto, deverá ser
privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo
paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde
existente. Essa conclusão não afasta, entretanto, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a
própria Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a
determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento
fornecido não é eficaz no seu caso.

Essa prova, todavia, não deve aguardar eventual realização de perícia judicial para vir ao
processo. Como basicamente todas as ações de medicamento são acompanhadas de pedido de
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final, só haverá prova inequívoca da verossimilhança
das alegações do autor se ele apresentar justificativa médica suficiente para que as listas oficiais
47

CARVALHO, Amilton Bueno. O papel dos juízes na democracia. Revista da Ajuris, n. 7, Porto Alegre, p. 366.
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estudo da suspensão da Tutela Antecipada 175. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.9, n.3, 3º quadrimestre de 2014. Disponível em: www.univali.br/direitoepolitica - ISSN
1980-7791, p. 1383.
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da assistência farmacêutica sejam desconsideradas, autorizando a entrega de medicamento não
padronizado antes da citação do ente estatal. Caso a justificativa (que deve ser firmada pelo
médico em documento próprio, sob pena de responsabilidade ética e funcional, e não apenas
mencionada na petição inicial) não venha aos autos desde seu nascedouro, de rigor o
indeferimento do pedido antecipatório, aguardando o autor, então, a facção da necessária prova
pericial, na qual deve haver também a formulação de quesito específico a esse respeito.
Mas o mesmo problema que ocorre na questão relativa ao prévio requerimento
administrativo acontece também aqui: a jurisprudência tem sido bastante leniente quanto à
robustez da prova que acompanha as petições iniciais de ações de medicamentos, contentandose, no mais das vezes, com meros atestados médicos (muitas vezes até mesmo de difícil leitura e
compreensão) ou, quando muito, com justificativas evasivas a respeito da ineficácia do
tratamento oficial. Ocorre que, como visto, não há direito fundamental absoluto e isso quer dizer
que não há direito fundamental ao recebimento de todo e qualquer medicamento; em outras
palavras: o cidadão só terá direito de receber o medicamento não padronizado quando comprovar
a ineficiência, no caso concreto, do tratamento oferecido pelo SUS.
Além disso, será necessária, sempre, a mais ampla produção de provas, com a realização de
exame pericial por médico especialista na área da patologia que acomete o beneficiário, tudo para
que se evite “a produção padronizada de iniciais, constestações e sentenças, peças processuais
que, muitas vezes, não contemplam as especificidades do caso concreto examinado” (trecho do
voto do Ministro Gilmar Mendes na STA 175). Inadmissível, pois, o julgamento antecipado da lide,
como tem autorizado parte da jurisprudência 49 , sob pena de impedir a avaliação da real
necessidade do fornecimento de determinado fármaco ao autor.
O que se propõe no presente texto, então, é o desenvolvimento de critérios claros para
uma melhor auto-contenção judicial em ações de medicamentos, que podem ser sintetizados na
necessidade do prévio requerimento administrativo, salvo quando ocorrer uma das exceções
mencionadas parágrafos acima, na imprescindibilidade da prova da ineficácia do tratamento
oferecido pelo Sistema Único de Saúde e na inadmissibilidade do julgamento antecipado da lide
em casos tais.

49

Entre muitos outros: TJSC, Apelação Cível n. 2014.032683-5, de Chapecó, rel. Des. Jaime Ramos, j. 25-09-2014.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O sistema de saúde brasileiro, indiscutivelmente, enfrenta graves problemas e enormes
desafios. Não se pode negar a existência de má-versação de recursos públicos na área, do subfinanciamento, da falta de atendimento básico à população e até mesmo da pessoalização do
fornecimento de medicamentos, que acabam servindo de instrumento para satisfação de
interesses políticos e eleitorais. No entanto, esse quadro deficitário não justifica a adoção de
medidas judiciais que, sob o pretexto de resolverem os problemas da saúde enquanto política
pública, os agravam ainda mais.
Se judicialização da saúde é inevitável, o ativismo judicial não o é. Assim, decisões judiciais
que concedem medicamentos sem exigir o prévio requerimento administrativo do beneficiário
(ressalvadas as exceções já pontuadas no texto), sem demandar a prova firme da ineficácia do
tratamento público oferecido ou que dispensem a produção de prova pericial devem ser
consideradas ativistas, ou seja, fruto do ativismo judicial, fenômeno tão pernicioso à democracia,
e, por isso mesmo, devem também ser objeto de constante crítica no domínio acadêmicodoutrinário (constrangimento epistemológico) e de reforma no âmbito dos Tribunais.
Nem Dom Quixote nem Pôncio Pilatos: com a adoção dos critérios limitativos acima
propostos, entre outros, que permitam o fornecimento judicial do medicamento somente em
casos estritamente necessários, o juiz poderá exercer seu papel fundamental na efetivação do
direito à saúde sem colocar em risco não só o orçamento público, mas a própria vida e a saúde de
outras pessoas que nem sempre encontram as portas do Judiciário abertas para si.
A limitação da tutela judicial dos medicamentos, enfim, concretiza a própria democracia.
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EM BUSCA DE UM PROCESSO PENAL DEMOCRÁTICO

Juliano Rafael Bogo1

RESUMO
Este texto procura articular Estado Democrátio de Direito, constituição e processo penal,
salientando uma dimensão substancial de democracia, para além da tradicional noção meramente
formal. Defende-se uma leitura constitucional do processo penal, pautada pela observância dos
direitos fundamentais previstos na constituição, como caminho para um processo penal
democrático.
PALAVRAS-CHAVE: Estado democrático de direito; democracia; direitos fundamentais;
constituição; processo penal.

INTRODUÇÃO
Passadas quase três décadas do advento da constituição brasileira que fincou as bases
jurídico-políticas do Estado Democrático de Direito, ainda há dificuldade e resistência em pensar,
interpretar e aplicar o processo penal à luz das regras e princípios constitucionais. Muitos
continuam definindo o processo penal como mero instrumento a serviço do poder punitivo do
Estado, ignorando sua instrumentalidade constitucional.
Há, também, quem sustente que no processo penal o interesse público prevalece sobre o
particular, que os direitos fundamentais do acusado não podem ser obstáculos à atuação estatal e
que, por isso, é possível deixá-los em segundo plano, em benefício da maioria. Predomina, assim,
uma visão meramente formal e limitada de democracia.
Há, contudo, vários outros que compreendem a força normativa da constituição e sua
superioridade hierárquica no ordenamento jurídico, fazendo dela o referencial hermenêutico para
a aplicação das leis infraconstitucionais. Além disso, enxergam os direitos fundamentais não como
meros adereços do texto constitucional, mas como a base do Estado Democrático de Direito e o
1

Mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, na linha de pesquisa direito e jurisdição. Juiz de
Direito no Estado de Santa Catarina. Email: bogo@tjsc.jus.br
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substrato da democracia material. Esses são os que procuram ler o processo penal a partir da
constituição. São os que estão sempre em busca de um processo penal democrático.

CONSTUTICIONALISMO E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Na atualidade, a constituição destina-se, essencialmente, a ordenar, regular, fundamentar
e limitar o exercício do poder político, bem como assegurar aos indivíduos direitos fundamentais.2
Não é possível apresentar uma definição universal de constituição, em decorrência das
diferentes realidades histórico-políticas de cada nação. Entretanto, é relevante o conceito ideal de
constituição apresentado por Canotilho, com o qual se identifica a Constituição brasileira:
Por constituição moderna entende-se a ordenação sistemática e racional da comunidade política
através de um documento escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os
limites do poder político. Podemos desdobrar este conceito de forma a captarmos as dimensões
fundamentais que ele incorpora: (1) ordenação jurídico-política plasmada num documento escrito;
(2) declaração, nessa carta escrita, de um conjunto de direitos fundamentais; (3) organização do
poder político segundo esquemas tendentes a torna-lo um poder limitado e moderado. Este
conceito de constituição converteu-se progressivamente num dos pressupostos básicos da cultura
3
jurídica ocidental [...].

O constitucionalismo4 que se inicia após a Segunda Guerra Mundial fornece as bases para o
nascimento do Estado Democrático de Direito. A constituição, com o atributo da rigidez, consolida
sua superioridade hierárquica no ordenamento jurídico. As disposições constitucionais dão ênfase
ao princípio do Estado de Direito, ao princípio democrático e asseguram um importante rol de
direitos fundamentais. Reconhece-se a força normativa da constituição, a qual passa a ser vista
não apenas como a expressão de um ser, mas de um dever ser, capaz de “imprimir ordem e
conformação à realidade política e social”.5 Ou seja, “embora a constituição não possa, por si só,

2

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 54.

3

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p. 52.

4

Fala-se, a título de simplificação, em constitucionalismo, mas na realidade o que se verificou foram vários movimentos
constitucionalistas, com características distintas e peculiares a cada Estado-Nação. Nas palavras de Canotilho, “não há um
constitucionalismo mas vários constitucionalismos” (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p.
51). A referência aqui é ao que se pode chamar, genericamente, de constitucionalismo do século XX. Trata-se de “um conjunto
de posturas teóricas que adquiriram sentidos comuns ao tentar explicar o direito dos Estados constitucionais, especificamente
aqueles que, a partir do segundo pós-guerra, em momentos históricos de repúdio aos recém-depostos regimes autoritários,
adotaram constituições caracterizadas pela forte presença de direitos, princípios e valores e de mecanismos rígidos de
fiscalização da constitucionalidade – manejados por um órgão jurisdicional especializado, normalmente o Tribunal Constitucional
–, como as Constituições da Itália (1948), Alemanha (1949) e Espanha (1978), contexto qual as Constituições de Portugal (1976) e
do Brasil (1988) inserem-se perfeitamente” (VALE, André Rufino do. Estrutura das normas de direitos fundamentais:
repensando a distinção entre regras, princípios e valores. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 23)

5

HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris,
1991. p. 15.
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realizar nada, ela pode impor tarefas”.6
Para Marinoni, essa evolução constitucional está ligada à necessidade de buscar a
substância da lei, isto é, submetê-la a parâmetros de validade determinados por princípios de
justiça, situados num plano superior. Esses princípios foram, então, introduzidos nas constituições,
as quais tornaram-se rígidas, para se consolidarem como normas superiores dentro do
ordenamento jurídico. Nas palavras de Marinoni:
Essas Constituições, para poderem controlar a lei, deixaram de ter resquícios de flexibilidade –
tornando-se ‘rígidas’, no sentido de escritas e não passíveis de modificação pela legislação ordinária
– e passaram a ser vistas como dotadas de plena eficácia normativa. A lei, dessa forma, perde o seu
posto de supremacia, e agora se subordina à Constituição. Ao se dizer que a lei encontra limite e
contorno nos princípios constitucionais, admite-se que ela deixa de ter apenas uma legitimação
formal, ficando amarrada substancialmente aos direitos positivados na Constituição. A lei não vale
mais por si, porém depende da sua adequação aos direitos fundamentais. Se antes era possível dizer
que os direitos fundamentais eram circunscritos à lei, torna-se exato afirmar que as leis devem estar
7
em conformidade com os direitos fundamentais.

Ferrajoli também destaca a rigidez como traço marcante desse constitucionalismo:
El papel garantista de las constituciones está confiado, principalmente, a su “rigidez”. Com esta
expressión se suele entender la no modificabilidad de las normas constitucionales más que mediante
procedimentos de revision agravados y el control jurisdiccional de inconstitucionalidade sobre las
leyes ordinárias com ellas en contraste. Se trata em realidad de una nocion compleja, que aqui
descompondre em varias nociones distintas: em primer lugar, la rigidez, que es um rasgo de las
normas constitucionales em cuanto tales; em segundo lugar, el conjunto complejo y articulado de
sus garantias constitucionales [...]; en tercer lugar, las garantias legislativas que la constitución
8
impone introducir para la realización de los derechos y los principios em ella establecidos [...].

A rigidez constitucional garante a supremacia e a força normativa e estruturante da
Constituição no ordenamento jurídico. Os princípios político-jurídicos e os direitos fundamentais
estabelecidos na Constituição impõem vínculos substanciais à atuação dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, estabelecendo o paradigma da legalidade substancial e não apenas
formal.9
Em outras palavras, significa dizer que:
[...] em um ordenamiento dotado de Constitución rígida, para que una norma sea válida además de
vigente no basta que haya sido emanada con las formas predispuestas para su produción, sino que

6

HESSE, Konrad. A força normativa da constituição. p. 19.

7

MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 46.

8

FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris, teoria del derecho y de la democracia: teoria de la democracia. Trad. de Perfecto Andre Ibañes,
Carlos Bayon, Marina Gascón, Luis Prieto Sanchís e Alfonso Ruiz Miguel. Madrid: Editorial Trotta, 2011. p. 85.

9

FERRAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales. 4. ed. Madrid: Trotta, 2009. p. 53.
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es también necesario que sus contenidos substanciales respeten los princípios y los derechos
10
fundamentales estabelecidos em la Constituición.

A partir desse novo paradigma constitucional é que se desenvolve o Estado Democrático de
Direito, trazendo na bagagem as conquistas do Estado Liberal de Direito, reafirmando e buscando
resgatar as promessas do Estado Social de Direito, e, de forma inovadora, estabelecendo o
compromisso com o ideal transformador oriundo das diretrizes deontológicas estabelecidas na
Constituição.
Segundo Streck e Bolzan de Morais, são princípios do Estado Democrático de Direito:
A – Constitucionalidade: vinculação do Estado Democrático de Direito a uma Constituição como
instrumento básico de garantia jurídica; B – Organização Democrática da Sociedade; C – Sistema de
direitos fundamentais individuais e coletivos, seja como Estado de distância, porque os direitos
fundamentais asseguram ao homem uma autonomia perante os poderes públicos, seja como um
Estado antropologicamente amigo, pois respeita a dignidade da pessoa humana e empenha-se na
defesa e garantia da liberdade, da justiça e da solidariedade; D – Justiça Social como mecanismos
corretivos (sic) das desigualdades; E – Igualdade não apenas como possibilidade formal, mas,
também, como articulação de uma sociedade justa; F – Divisão de Poderes ou de Funções; G –
Legalidade, que aparece como medida do direito, isto é, através de um meio de ordenação racional,
vinculativamente prescritivo, de regras, formas e procedimentos que excluem o arbítrio e a
11
prepotência; H – Segurança e Certeza Jurídicas.

O Estado Democrático de Direito é regido por uma constituição e estruturado e organizado
de forma democrática. Mas essa democracia não significa a mera existência de normas e
procedimentos para a tomada de decisões, de acordo com a vontade da maioria. Conforme lição
de Ferrajoli, no Estado Democrático de Direito a noção tradicional de democracia (meramente
formal) deve ser revista e obrigatoriamente complementada por uma dimensão substancial.12
Com efeito, tradicionalmente, entende-se por democracia o método para formação de
decisões públicas. Isto é, um conjunto de regras que atribui ao povo, ou a sua maioria, o poder,
direito ou indireto (por meio de representantes), de tomar referidas decisões. Essa é a concepção
formal ou procedimental de democracia, identificada por formas e procedimentos que permitem e
garantem que as decisões políticas sejam expressão, direta ou indireta, da vontade popular,
independentemente de seu conteúdo. Nessa perspectiva, por exemplo, uma decisão que venha a
retirar direitos de minorias, desde que tenha seguido o procedimento, é considerada

10

FERRAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales. p. 53.

11

STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Ciência política e teoria do estado. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2014. p. 99-100.

12

FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris, teoria del derecho y de la democracia: teoria de la democracia.
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democrática.13
Ferrajoli assevera que essa visão formal de democracia (poder baseado na vontade
popular) é insuficiente e inadequada às atuais democracias constitucionais. O constitucionalismo
moderno introduziu, além das regras procedimentais para o exercício do poder, limites e vínculos
materiais (ou substanciais), ditados pelo princípio da igualdade e pelos direitos fundamentais.
Portanto, ao contrário da concepção tradicional, que vê na democracia o exercício do poder pelo
povo, sem limites, no Estado Constitucional de Direito (ou Estado Democrático de Direito) todo o
poder está sujeito à lei. Outrossim, o poder do povo não é ilimitado.
Como bem observa o jurista italiano, numa acepção meramente formal uma democracia
sequer tem condições de subsistir, haja vista a possibilidade de, por meio de procedimentos
formalmente democráticos, modificar-se ou até mesmo extinguir-se um regime democrático. Em
outras palavras, numa democracia compreendida apenas em sentido formal, é possível, por
decisão da maioria, eliminar os direitos políticos, a separação de poderes e todo o sistema de
regras no qual se funda a democracia.14
Assinala Ferrajoli:
Resulta así desmentida la concepción corriente de la democracia como sistema político fundado en
una serie de reglas que aseguran la omnipotencia de la mayoria. Si las reglas sobre la representación
y sobre el principio de al mayorías son normas formales em orden a lo que es decidible por la
mayoria, los derechos fundamentales circunscriben la que podemos llamar esfera de lo indecidible:
de lo no decidible que, es decir, de las prohibiciones determinadas por los derechos de libertad, y de
lo no decidible que no, es decir, de las obligaciones públicas determinadas por los derechos
15
sociales.

Com efeito, os direitos fundamentais, que nas atuais constituições rígidas formam a base
do Estado Democrático de Direito, estabelecem limites e vínculos, impondo aos poderes estatais
proibições (obrigações negativas), em respeito aos direitos de liberdade, e prestações (obrigações
positivas), para realização dos direitos sociais. Ou seja, os direitos fundamentais circunscrevem a
esfera do decidível e do não-decidível, inclusive contra a vontade da maioria.16 Desta forma, os
direitos fundamentais expressam a dimensão substancial da democracia.
Nesse sentido, anota Morais da Rosa:

13

FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris, teoria del derecho y de la democracia: teoria de la democracia.

14

FERRAJOLI, Luigi. Principia iuris, teoria del derecho y de la democracia: teoria de la democracia.

15

FERRAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales. p. 36.

16

FERRAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales.
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[...] os vínculos no Estado Democrático de Direito, de viés garantista, são de tal forma
substanciais/materiais que impedem a preponderância da concepção de democracia vinculada à
vontade da maioria, em franca opressão à minoria, articulando a esfera do indecidível. Em outras
palavras, nem mesmo por maioria pode-se violar/negar os Direitos Fundamentais dos indivíduos que
17
não foram alienados no momento da criação do Estado Civil.

Destarte, a concepção formal de democracia é insuficiente. É necessário reconhecer que a
democracia possui uma dimensão substancial, revelada por uma série de vínculos substanciais
previstos na constituição, notadamente os direitos fundamentais.
Conclui-se, portanto, que os direitos fundamentais representam o alicerce sobre o qual
está construído o Estado Democrático de Direito e a base da democracia material.18

DIREITOS FUNDAMENTAIS
Ferrajoli propõe um conceito formal (ou estrutural) de direitos fundamentais. Trata-se de
uma definição teórica (teoria geral do direito) e não dogmática, na medida em que não está
atrelada a um ordenamento jurídico específico, embora pressuponha a positivação. Segundo o
jurista italiano:
[...] cualquiera que sea el ordenamiento que se tome en consideración, a partir de él, son “derechos
fundamentales” - según los casos, humanos, públicos, civiles y políticos – todos y sólo aquellos que
resulten atribuidos universalmente a clases de sujeitos determinadas por la identidade de “persona”,
19
“ciudadano” o “capaz de obrar”.

No pensamento de Ferrajoli, são direitos fundamentais, em qualquer ordenamento
jurídico, aqueles direitos subjetivos universais, que alcançam todas as pessoas, cidadãos ou
sujeitos com capacidade de agir. Isto é:
Son “derechos fundamentales” todos aquellos derechos subjetivos que corresponden
universalmente a “todos” los seres humanos encuanto dotados del status de personas, de
ciudadanos o personas com capacidade de obrar; entendiendo por “derecho subjetivo” cualquier
expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a um sujeto por una
norma jurídica; y por “status” la condición de um sujeto, prevista asimismo por uma norma jurídica
positiva, como pressupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los
20
actos que son ejercicio de éstas.

Para Andrade, direitos fundamentais são, na perspectiva jurídico-constitucional, “o
conjunto de preceitos normativos que definem, a partir do seu lado positivo, o estatuto

17

ROSA, Alexandre Morais da. O que é garantismo jurídico: teoria geral do direito. Florianópolis: Habitus, 2003. p. 21.

18

ROSA, Alexandre Morais da. O que é garantismo jurídico: teoria geral do direito. p. 30.

19

FERRAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales. p. 23.

20

FERRAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales. p. 19.
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fundamental das pessoas na sociedade política”.21
De acordo com Canotilho, os direitos fundamentais surgem a partir da incorporação, pelas
constituições, dos chamados direitos “naturais” e “inalienáveis” (perspectiva jusnaturalista),
mediante um processo de constitucionalização e fundamentalização. A constitucionalização
significa a “incorporação [na constituição] de direitos subjectivos do homem em normas
formalmente básicas, subtraindo-se o seu reconhecimento e garantia à disponibilidade do
legislador ordinário”

22

, tendo como principal efeito a possibilidade do controle de

constitucionalidade dos atos e normas infraconstitucionais. Já a fundamentalização consiste em
atribuir aos direitos fundamentais um status de categoria especial de norma jurídica, seja pela sua
prevalência hierárquica (fundamentalidade formal), seja pela importância de seu conteúdo
(fundamentalidade material).
Sarlet faz uma distinção entre direitos do homem, direitos humanos e direitos
fundamentais. Considera os primeiros aqueles direitos naturais (tradição jusnaturalista), ainda não
positivados. Entende por direitos humanos aqueles positivados no âmbito internacional (tratados).
Por fim, considera direitos fundamentais aqueles reconhecidos pelo direito constitucional de
determinado Estado.23
Essa diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais tem como referencial o
lugar da positivação: em documentos internacionais (direitos humanos); numa determinada
constituição, delimitada no tempo e no espaço (direitos fundamentais).24
Feitas essas considerações terminológicas, Sarlet apresenta a seguinte definição:
Direitos fundamentais são [...] todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do
ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância
(fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas
da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que,
por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material,
25
tendo, ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do Catálogo).

21

ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2004.
p. 74.

22

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 378.

23

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 30.

24

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. p. 31.

25

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. p. 77.
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Porém, adverte que “o que é fundamental para determinado Estado pode não ser para
outro, ou não o ser da mesma forma”.26 Ou seja:
Qualquer conceituação [...] de direitos fundamentais que almeje abranger de forma definitiva,
completa e abstrata (isto é, com validade universal) o conteúdo material (a fundamentalidade
material) dos direitos fundamentais está fadada, no mínimo, a um certo grau de dissociação da
27
realidade de cada ordem constitucional individualmente considerada.

Utilizando-se da terminologia e da definição de Sarlet, por estarem em maior sintonia com
o tema e os objetivos deste texto, conclui-se que direitos fundamentais são aqueles direitos
previstos pela constituição ou dela decorrentes, os quais expressam ideais de liberdade, igualdade
e solidariedade (sentido material), ou que, por opção do legislador, foram dotados de
fundamentalidade (sentido formal).
Nas atuais democracias constitucionais, “os direitos fundamentais são a projeção
normativa dos valores incorporados pela Constituição”. 28 Possuem, além da dimensão
deontológica, um sentido axiológico, na medida em que condensam valores da ordem jurídica.
Nesse sentido, afirma Sarlet:
[...] os direitos fundamentais passam a ser considerados, para além de sua função originária de
instrumentos de defesa da liberdade individual, elementos da ordem jurídica objetiva, integrando
um sistema axiológico que atua como fundamento material de todo o ordenamento jurídico. [...] Os
direitos fundamentais, como resultado da personalização e positivação constitucional de
determinados valores básicos (daí seu conteúdo axiológico), integram, ao lado dos princípios
estruturais e organizacionais (a assim denominada parte orgânica ou organizatória da Constituição),
a substância propriamente dita, o núcleo substancial, formado pelas decisões fundamentais, da
ordem normativa, revelando que mesmo num Estado constitucional democrático se tornam
necessárias (necessidade que se fez sentir da forma mais contundente no período que sucedeu à
Segunda Grande Guerra) certas vinculações de cunho material para fazer frente aos espectros da
29
ditadura e do totalitarismo.

Há, portanto, estreita e indissociável ligação entre direitos fundamentais, Estado de Direito,
Democracia e Constituição.30 Os direitos fundamentais, reconhecidos constitucionalmente, são a
base do Estado de Direito, atuam como fonte de legitimação do poder estatal e estabelecem
26

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. p. 76.

27

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. p. 76. Por esse motivo o autor entende problemático o conceito formal de direitos fundamentais apresentado por
Ferrajoli.

28

VALE, André Rufino do. Estrutura das normas de direitos fundamentais: repisando a distinção entre regras, princípios e valores.
p. 241.

29

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. p. 60-61.

30

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva
constitucional. p. 58 e 62.
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vínculos substanciais para os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, corporificando a
dimensão substancial da democracia.31
A fundamentalidade que é característica desses direitos possui uma acepção formal e outra
material. Em sentido formal, a fundamentalidade está ligada ao regime jurídico constitucional a
que pertencem os direitos fundamentais. Por possuírem assento constitucional, os direitos
fundamentais ocupam posição hierárquica privilegiada no ordenamento jurídico, tendo um status
diferenciado em comparação outros direitos em geral.
Da lição de Alexy, colhe-se:
A fundamentalidade formal das normas de direitos fundamentais decorre da sua posição no ápice da
estrutura escalonada do ordenamento jurídico, como direitos que vinculam diretamente o
32
legislador, o Poder Executivo e o Judiciário.

Sobre a fundamentalidade formal, assinala Sarlet:
(a) como parte da constituição escrita, os direitos fundamentais situam-se no ápice de todo o
ordenamento jurídico, gozando da supremacia hierárquica das normas constitucionais; (b) na
qualidade de normas constitucionais, encontram-se submetidos aos limites formais (procedimento
agravado) e materiais (cláusulas pétreas) da reforma constitucional (art. 60 da CF) [...]; (c) além
disso, as normas de direitos fundamentais são diretamente aplicáveis e vinculam de forma imediata
as entidades públicas e, mediante as necessárias ressalvas e ajustes, também os atores privados (art.
33
5º, § 1º, da CF) [...].

A fundamentalidade material, por sua vez, diz respeito ao conteúdo dos direitos
fundamentais. Na lição de Canotilho, a fundamentalidade material quer dizer que “o conteúdo dos
direitos fundamentais é decisivamente constitutivo das estruturas básicas do Estado e da
sociedade”. 34 Para Alexy, “direitos fundamentais e normas de direitos fundamentais são
fundamentalmente substanciais porque, com eles, são tomadas decisões sobre a estrutura
normativa básica do Estado e da sociedade”.35
A partir da noção de fundamentalidade formal e material, pode-se afirmar que um direito é
fundamental não só pela relevância do bem jurídico por ele tutelado, considerado em si mesmo,
mas pela sua importância na perspectiva das opções do legislador constituinte.36
31

FERRAJOLI, Luigi et al. Los fundamentos de los derechos fundamentales. 4. p. 35.

32

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 520.

33

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva,
2013. p. 279.

34

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. p. 379.

35

ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. p. 522.

36

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. Curso de direito constitucional. p. 280.
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Os direitos fundamentais possuem uma dupla dimensão (ou perspectiva): subjetiva e
objetiva. A primeira significa que “ao titular de um direito fundamental é aberta a possibilidade de
impor judicialmente seus interesses juridicamente tutelados perante o destinatário (obrigado)”.37
Trata-se da prerrogativa de exigir de outrem uma prestação positiva ou negativa para satisfação
de determinada pretensão juridicamente relevante, considerada como direito fundamental.
Entretanto, para além da clássica dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, a moderna
doutrina aponta para uma dimensão objetiva. Segundo Vale:
As normas que consagram direitos fundamentais não são apenas constitutivas de direitos subjetivos.
Os direitos fundamentais não podem ser concebidos unicamente como direitos subjetivos,
destinados à proteção de situações individuais, ou como liberdades, podres, competências, cujo
significado maior encontra-se na delimitação de uma esfera de imunidade individual face ao Estado.
O direito subjetivo fundamental, como posição primordial, não explica todas as consequências que
resultam da expressão jurídica de direitos fundamentais, ou seja, não abarca toda a relevância
jurídica das normas que os contemplam. As normas de direitos fundamentais, para serem entendias
por completo, devem ser consideradas em sua dupla dimensão: como constitutivas de direitos
subjetivos e, ao mesmo tempo, como expressão de valores objetivos da ordem constitucional. Em
outros termos, os direitos fundamentais possuem, além de uma dimensão subjetiva, que os faz
direitos voltados para o indivíduo, uma dimensão objetiva, transformando-os também em valores ou
38
fins a serem perseguidos por toda a sociedade.

Os direitos fundamentais projetam e espalham valores, formando um conjunto de
postulados e objetivos básicos de observância obrigatória pelo Estado em todas as esferas de
atuação.39 A dimensão objetiva destaca a enorme importância dos direitos fundamentais no
Estado Democrático de Direito.
Em suma, conforme destaca Rosa:
Os Direitos Fundamentais se constituem [...] como vínculos substanciais normativamente impostos,
tidos como necessidades de todos, razão de ser do Estado. [...] Os Direitos Fundamentais formam a
esfera do indecidível. [...] Esses Direitos Fundamentais, longe de românticas declarações de atuação
40
do Estado, representam o substrato da democracia material-constitucional.

EM BUSCA DE UM PROCESSO PENAL DEMOCRÁTICO
O processo penal é “instrumento por meio do qual se concretiza e se pode exercer o poderdever punitivo”41 do Estado. Mas isso não quer dizer que ele seja mero instrumento a serviço do
37

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; Mitidiero, Daniel. Curso de direito constitucional. p. 304.

38

VALE, André Rufino do. Estrutura das normas de direitos fundamentais: repisando a distinção entre regras, princípios e valores.
p. 242.

39

ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. p. 115.

40

ROSA, Alexandre Morais da. Decisão penal: a bricolagem de significantes. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2006. p. 87-91.

41

LOPES JR, Aury. Direito processual penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 69.
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poder punitivo. Na realidade, ele atua como instrumento garantidor das regras do jogo, isto é,
para que o direito de punir seja exercido com respeito aos direitos fundamentais previstos na
constituição.
Ou seja, o processo penal funciona como limitador do poder estatal e como garantia do
sujeito processado. Assim, resulta imprescindível a tutela intransigente dos direitos fundamentais
do acusado.
Lopes Jr. assevera:
O processo não pode mais ser visto como um simples instrumento a serviço do poder punitivo
(Direito Penal), senão que desempenha o papel de limitador do poder e garantidor do indivíduo a ele
submetido. Há que se compreender que o respeito às garantias fundamentais não se confunde com
impunidade, e jamais se defendeu isso. O processo penal é um caminho necessário para chegar-se,
legitimamente, à pena. Daí por que (sic) somente se admite sua existência quando ao longo desse
caminho forem rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as
42
regras do devido processo legal).

Resta evidente, portanto, a instrumentalidade do processo penal. Entretanto, não se pode
cair no equívoco de afirmar que ele se destina ao exercício do poder punitivo. Em outras palavras,
embora o poder de punir não possa ser exercido prescindindo do processo penal, a função deste
vai muito além de viabilizar aquela pretensão punitiva. O processo serve como instrumento de
proteção do acusado, mediante e estrita observância dos mandamentos constitucionais que
garantem o devido processo legal.
Fazendo-se uma leitura do processo penal a partir da constituição compreende-se sua
instrumentalidade constitucional.43 Nesse rumo, o processo deve servir como instrumento de
efetivação dos direitos fundamentais previstos na constituição, os quais representam a essência
do Estado Constitucional de Direito e a dimensão substancial da democracia.
Em síntese, a uma constituição democrática, como a brasileira, “necessariamente deve
corresponder um processo penal democrático, visto como instrumento a serviço da máxima
eficácia do sistema de garantias constitucionais do indivíduo”.44

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A supremacia e a força normativa da constituição não deixam outra opção ao intérprete e
42

LOPES JR, Aury. Direito processual penal. p. 72.

43

LOPES JR, Aury. Direito processual penal. p. 88.

44

LOPES JR, Aury. Direito processual penal. p. 70.
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aplicador do direito: o processo penal deve ser lido e entendido a partir das regras e princípios
constitucionais.
Nessa perspectiva, reconhece-se a instrumentalidade constitucional do processo penal. Sua
finalidade, para além de viabilizar o exercício do poder de punir do estado, é servir de instrumento
para efetivação máxima dos direitos e garantias fundamentais previstos na constituição.
Os direitos fundamentais impõem vínculos e limites aos poderes estatais, estabelecendo a
esfera do decidível e do não-decidível. Ao mesmo tempo em que criam proibições ao Estado
(obrigações negativas), prescrevem determinadas condutas a serem efetivadas (obrigações
positivas), indicando o conteúdo (substância) das decisões a serem tomadas. Assim, os direitos
fundamentais expressam a dimensão substancial da democracia.
A partir da noção substancial de democracia (Ferrajoli) e de uma leitura constitucional,
chega-se à conclusão de que o caminho para um processo penal democrático é respeitar e
efetivar, ao máximo, os direitos e garantias fundamentais reconhecidos na constituição.
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A PUBLICIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO E AS TENDÊNCIAS DO DIREITO CIVIL
CONTEMPORÂNEO

Júlio César Bernardes1

RESUMO
O presente trabalho está inserido na linha de pesquisa Direito e Jurisdição e tem por
objetivo estudar as bases teóricas que fundamentam os fenômenos da publicização e da
constitucionalização do direito privado e seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro,
necessários para a concretização e efetivação dos direitos fundamentais nas relações privadas,
aplicando-se o fenômeno da eficácia irradiante e horizontal dos direitos fundamentais. Na Fase de
Investigação e no presente Relatório de Pesquisa foi utilizado o Método Indutivo. Foram
acionadas, além disso, as técnicas do Referente, dos Conceitos Operacionais e da Pesquisa
Bibliográfica. Ao final da pesquisa confirmou-se que a adoção do Estado Democrático de Direito e,
por consequência, seus princípios democráticos [soberania popular, pluralismo político e
democracia representativa], bem como a positivação dos direitos fundamentais e a introjeção dos
valores sociais, reconhecidos pela Constituição da República de 1988, evidenciando-se a dignidade
da pessoa humana sobre o patrimônio, foi imprescindível para a releitura do ordenamento
jurídico, em especial, dos institutos de direito privado, sob a ótica constitucional, promovendo a
justiça material por meio dos Poderes constituídos.

PALAVRAS-CHAVE: Constituição. Jurisdição. Direito Civil. Direitos Fundamentais.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente trabalho tem por objetivo estudar as bases teóricas que fundamentam os
fenômenos da publicização e da constitucionalização do direito privado e seus reflexos no
1
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Academia Judicial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela UNIDERP (2008),
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ordenamento jurídico brasileiro. A pesquisa versa, nesse aspecto, sobre tema relevante,
abordando a mudança de paradigma da ordem jurídica privada contemporânea, consequência da
positivação dos direitos fundamentais e introjeção dos valores sociais, reconhecidos pela
Constituição da República de 1988, priorizando a dignidade da pessoa humana sobre o
patrimônio. A problemática atravessa disciplinas jurídicas, partindo da Teoria do Estado e do
Direito Constitucional para adentrar, ainda, em aspectos destacados do Direito Civil.
Como hipótese aponta-se que a concretização dos direitos fundamentais tem início com a
adoção de condutas e ações positivas pelo Estado, visando à promoção social por meio de políticas
públicas [Estado Social], que representam o coroamento do Estado Democrático de Direito, e,
numa segunda vertente, pela estrita observância, nas relações entre particulares, dos princípios
constitucionais fundamentais, na medida em que a força normativa da constituição irradia em
todas as relações jurídicas.
Os resultados da pesquisa de exame da hipótese estão expostos no presente trabalho, de
forma sintetizada, como segue.
O primeiro tópico é intitulado “A Publicização do Direito Privado e as Tendências do Direito
Civil Contemporâneo”. Nele procura-se apontar ser o Direito Privado contemporâneo
caracterizado por fortes linhas indicativas de sua publicização, decorrentes do reflexo dos valores
sociais reconhecidos pela Constituição da República vigente, apresentando-se os fenômenos da
publicização do direito privado e do direito civil constitucional, e seus reflexos na ordem jurídica
brasileira com o advento do Estado Social. Em um segundo momento, discorre-se sobre a
evolução histórica da dicotomia entre direito público e direito privado, buscando-se subsídios
teóricos para delimitar, no campo prático e acadêmico, referidos ramos do sistema jurídico. Por
fim, analisam-se os reflexos do processo de despatrimonialização do Direito Civil, a publicização do
Direito Privado e a atual constitucionalização do Direito Civil, cuja origem decorre da mudança de
percepção que acreditava ser o direito dividido em duas vertentes absolutamente distintas: o
Direito Privado e o Direito Público.
O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as Considerações Finais, nas quais são
apresentados pontos conclusivos, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das
reflexões sobre as perspectivas para uma atuação judicial democrática no cenário explorado ao
longo do estudo.
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Quanto à Metodologia, na Fase de Investigação e no Relatório da Pesquisa, utilizou-se a
base indutiva, acionando-se ainda as técnicas do Referente, dos Conceitos Operacionais e da
Pesquisa Bibliográfica.

TENDÊNCIAS DO DIREITO CIVIL CONTEMPORÂNEO – DA PUBLICIZAÇÃO DO IREITO
PRIVADO AO DIREITO CIVIL CONSTITUCIONAL
O Direito Privado contemporâneo é caracterizado por fortes linhas indicativas de sua
publicização, decorrentes do reflexo dos valores sociais reconhecidos pela Constituição da
República vigente, que adotou a dignidade da pessoa humana como pilar do Estado Democrático
de Direito, na efetivação dos direitos humanos, tutelando juridicamente esses direitos por meios
das garantias fundamentais. A Constituição da República está no ápice da pirâmide normativa,2 de
modo que os princípios e garantias lá positivadas devem ser observados pelo legislador
infraconstitucional no momento da elaboração de toda legislação, sem exceção. Aliás, a
obrigatoriedade de respeito aos fundamentos e princípios constitucionais é aplicável inclusive ao
Poder Constituinte derivado, no ato de alterar, incluir ou revogar disposições constitucionais.3 O
Estado Democrático de Direito significa em conquista do povo brasileiro na construção de uma
sociedade livre, justa e solidária, na qual se propõe garantir o respeito das liberdades civis e a
efetivação [concretização no plano material] dos direitos humanos e garantias fundamentais, por
meio da proteção jurídica pelos Poderes do Estado – Legislativo, Executivo e Judiciário -, na
clássica tripartição de poderes.4
2

Segundo Kelsen “Todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma e mesma norma fundamental formam um sistema
de normas, uma ordem normativa. A norma fundamental é a fonte comum da validade de todas as normas pertencentes a uma e
mesma ordem normativa, o seu fundamento de validade comum. O fato de uma norma pertencer a uma determinada ordem
normativa baseia-se em que o seu último fundamento de validade é a norma fundamental desta ordem. É a norma fundamental
que constitui a unidade de uma pluralidade de normas enquanto representa o fundamento da validade de todas as normas
pertencentes a essa ordem normativa”. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad: João Baptista Machado. 4. Ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1994, p. 269.

3

Tratam-se das cláusulas pétreas, cuja exclusão do texto constitucional foi expressamente vedada pelo Poder Constituinte
originário: “§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o
voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.

4

Referente à tripartição dos poderes, pontuais as considerações de Pedro Manoel Abreu, segundo o qual '“A divisão funcional de
Poderes ou a “separação” é relativa, tal como sugerido no século XVII com o mecanismo dos checks and controls. Os poderes,
mais do que separados, são distintos. Tal expressão empresta melhor flexibilidade às suas linhas fronteiriças. No Estado Moderno
constata-se que cada Poder, embora exercendo a sua função própria, não o faz com exclusividade. Assim, a diferenciação do
Poder Público em Legislativo, executivo e Judiciário não esgota as funções de legislar, julgar e executar. É conclusivo que a teoria
clássica da separação dos poderes – definindo exclusividade na função de cada qual – não se ajusta às modernas exigências do
Estado Social e Constitucional. Inúmeros interesses, bens e valores, dantes não reconhecidos, passaram a ter vital importância
para a sociedade. Por isso, o Estado não se adstringe mais à defesa dos interesses da maioria, já que passa a assegurar
igualmente instrumentos de efetivação e de proteção dos direitos das minorias. Reconhece-se a possibilidade de ingerência dos
outros poderes em funções que originariamente não lhes permitiam garantir a realização dos valores e direitos que o povo,
democrática e legitimamente, elegeu como fundamentais para a sociedade. O princípio da divisão dos poderes, de fato, não
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Nesse viés, não só as próprias autoridades constituídas estão obrigadas a respeitar as
garantias e princípios estabelecidos na constituição do país, mas também os particulares em suas
relações privadas, o que a doutrina também denomina de “Eficácia horizontal e irradiante dos
direitos fundamentais”.5 Trata-se da oponibilidade dos direitos e garantias fundamentais a todas
as esferas das relações entre particulares, aplicando-se nos negócios jurídicos, nas relações
empresariais, no âmbito do direito de família e sucessão, no direito das coisas (posse e
propriedade). A regra antes utilizada apenas nas relações Estado-Cidadão [Eficácia vertical dos
direitos fundamentais] passou também a ser obrigatória nas relações Cidadão-Cidadão com o
novo modelo constitucional democrático adotado, que reconhece como constitucional os direitos
e garantias estabelecidas nos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos em
que a República Federativa do Brasil seja parte.6 Nessa acepção, há uma eficácia direta e imediata
dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição da República nas relações
privadas como autênticos direitos subjetivos.7
configura mais aquela rigidez de outrora. A ampliação das atividades do Estado contemporâneo impôs nova visão da teoria e
novas formas de relacionamento entre os órgãos, tanto que se prefere, nos dias atuais, falar em colaboração de poderes,
característica do parlamentarismo (submissão do governo à confiança do Parlamento), desenvolvendo-se no presidencialismo as
técnicas da independência orgânica e harmônica dos poderes” ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo
jurisdicional como um locus da democracia participativa e da cidadania inclusiva no Estado Democrático de Direito. São Paulo:
Conceito Editorial, 2011, p. 478-479.
5

Para Daniel Sarmento “afirma-se que a dimensão objetiva expande os direitos fundamentais para o âmbito das relações privadas,
permitindo que estes transcendam o domínio das relações entre cidadão e Estado, às quais estavam confinados pela teoria
liberal clássica. Reconhece-se então que tais direitos limitam a autonomia dos atores privados e protegem a pessoa humana da
opressão exercida pelos poderes sociais não estatais, difusamente presentes na sociedade contemporânea”. SARMENTO, Daniel.
Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Júris. 2006, p.107.

6

§ 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. § 3º 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. BRASIL. Constituição da República
Federativa
do
Brasil
de
1988:
promulgada
em
05
de
outubro
de
1988.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 05 jul. 2014.

7

Referente ao termo direito subjetivo, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, destacando a dicotomia existente entre os termos direito
objetivo e direito subjetivo, aponta que “A segunda grande dicotomia de que devemos tratar é entre direito objetivo e subjetivo.
A distinção parece exigida pela ambigüidade da palavra direito, o que já foi discutido anteriormente. A dicotomia pretende
realçar que o direito é um fenômeno objetivo, que não pertence a ninguém socialmente, que é um dado cultural, composto de
normas, instituições, mas que, de outro lado, é também um fenômeno subjetivo, visto que faz, dos sujeitos, titulares de poderes,
obrigações, faculdades, estabelecendo entre eles relações. Assim, quando falamos no direito das sucessões, significamos algo
objetivo, quando mencionamos o direito à sucessão de um herdeiro, mencionamos algo que lhe pertence. Para clarificar,
lembramos que o inglês tem duas palavras diferentes para enunciar os dois termos: law (direito objetivo) e right (direito
subjetivo). As origens da dicotomia são modernas. Os romanos, pelo menos no sentido técnico de expressão, não conheceram o
que hoje chamamos de direito subjetivo (cf. Coing, 1969). Havia, é verdade, no jus romano algo que não se confundia com a lex,
que os juristas medievais iriam expressar em termos de facultas agendi e norma agendi, a faculdade de agir e a norma de agir,
termos estes que perseveram, até hoje. Nas origens remotas, o direito subjetivo tem a ver com a noção de privilegium, direitos
especiais que se conferiam, na Idade Média, ao status de cada categoria social (cf. Weber, 1976:397). Os romanos, propriamente,
sempre entenderam que o jus era algo delimitadamente conferido a um grupo social: o jus civile era o direito dos cidadãos e,
mais tarde, o jus gentium era o direito próprio das situações em que os litígios envolviam estrangeiros e que exigiam um pretor
especial, o praetor peregrines. A grande importância que adquiriu o jus gentium, ao qual recorriam também os cidadãos
romanos, nunca lhes excluiu o direito a eles reservado, o jus civile”. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do
Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 139.
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Logo, vê-se uma crescente interligação, ou ainda, um estreitamento entre o Direito Público
e o Direito Privado em virtude da privatização do público e da publicização do privado, de modo
que se torna pertinente discorrer sobre a dicotomia entre o direito público e o direito privado.

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DICOTOMIA ENTRE DIREITO PÚBLICO E DIREITO
PRIVADO
O processo de despatrimonialização do direito civil, a publicização do direito privado e a
atual constitucionalização do direito civil tem origem na mudança da percepção que acreditava ser
o direito dividido em duas vertentes absolutamente distintas: o direito privado e o direito público.
O direito privado brasileiro é hoje diferenciado por um processo de despatrimonialização
do direito civil, decorrente do movimento em favor de uma repersonalização do direito privado,
na qual a tutela da dignidade da pessoa humana ganha proporções jamais imaginadas no passado.
Nesse contexto, ao contrário dos valores sedimentados no Código Civil de 1916, o ser humano
passa a ser o centro das preocupações jurídicas e o patrimônio protegido de forma secundária ou
subsidiária. Alguns institutos e seguimentos da sociedade embrionariamente tutelados pela
legislação infraconstitucional, como a família, a criança e o adolescente, a função social da
propriedade, o consumidor, o locatário, são incorporados à Constituição, pelo poder constituinte
originário, objetivando proteger de modo acentuado os direitos positivados, agora, elevados a
garantias constitucionais. Por tais razões, torna-se, hoje, árdua a tarefa de delimitar os ramos e
normas que compreendem o Direito Privado e o Direito Público.
A dicotomia direito público e direito privado tem origem no Direito Romano nos
apontamentos de Ulpiano (Digesto, 1.1.1.2): "ublicum jus est quod ad statum rei romanae spectat,
privaram, quod ad singulorum utilitatem" [O direito público diz respeito ao estado da coisa
romana, à polis ou civitas, o privado à utilidade dos particulares]. Sua distinção tornou-se
importante, em primeiro momento, para classificar os diversos ramos do direito e sistematizar
seus respectivos princípios e postulados teóricos, ordenando o estudo do direito8.

8

No que toca ao tema, Ferraz Júnior destaca que “A distinção entre direito público e privado não é apenas um critério
classificatório de ordenação dos critérios de distinção dos tipos normativos. Com sua ajuda, podemos, é verdade, classificar as
normas, com seus diferentes tipos, em dois grandes grupos. O interesse da classificação, porém, é mais extenso. A distinção
permite sistematização, isto é, o estabelecimento de princípios teóricos, básicos para operar as normas de um e outro grupo, ou
seja, princípios diretores do trato com as normas, com suas conseqüências, com as instituições a que elas referem, os elementos
congregados em sua estrutura. Esses princípios decorrem, eles próprios, do modo como a dogmática concebe direito público e
privado.” FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. p. 131.
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No que se refere à compreensão histórica entre público e privado, na Idade Média, cujo
início ocorre com Queda do Império Romano do Ocidente e fim durante a transição para a Idade
Moderna, há ambiguidade entre o público e o privado, em razão do próprio sistema econômico
vigente à época. No Feudalismo,9 muitas atividades, hoje exclusivas do Estado, eram exercidas
pelos senhores feudais [proprietários de terras], sobre todos os habitantes de seus feudos [servos
da gleba e vassalos], como elaborar leis, arrecadar tributos, julgar as lides e executá-las,
caracterizando autêntica delegação de função pública ao senhor feudal. Logo, o poder soberano
imposto pelo senhor feudal aos servos da gleba e vassalos tem origem na propriedade privada, de
modo ser impreciso falar, nesse período da história, sobre direito público e direito privado10.
Como esclarece Eugênio Facchini Neto,11 é no contexto histórico do século XVIII que a
separação entre público e privado, entre Estado e Sociedade, Política e Economia, Direito e Moral
se torna mais latente em virtude da diferenciação entre a esfera das relações econômicas e a
esfera das relações políticas, entre sociedade civil e Estado. Por consequência, essa fragmentação
também ecoa nas relações jurídicas, já que, enquanto o Direito Público disciplinará o Estado, sua
estruturação e funcionamento, o Direito Privado disciplinará a sociedade civil, as relações privadas
e o mundo econômico. Em virtude do pensamento filosófico e econômico vigente, coroado com a
Revolução Francesa [signo da liberdade], as relações privadas permanecem constituídas sob a

9

O Feudalismo, consoante Wolkmer, “surgiu como resultado da cominação de dois significativos eventos: a decadência da
sociedade escravista romana e a fragmentação da sociedade gentílica dominante entre os povos nórdicos da Europa. Tratava-se
de uma sociedade estamental, fundada na posse da terra e na produção econômica agrária, profundamente marcada por
relações sociais de servidão (laços de subordinação pessoal entre suserania e vassalagem) e por uma hierarquia de privilégios. Os
limites da política e da juridicidade ser definem tendo por base a propriedade da terra, a forte relação de dependência e os
estreitos vínculos comunitários. Já no que tange à organização do poder senhorial, o sistema feudal compreende tanto uma
descentralização administrativa, quanto uma fragmentação e pluralismo de centros de decisões. O pluralismo político medieval
se dá mediante a infinita multiplicidade de centros internos de poder político, distribuídos a nobres, bispos, universidades,
reinos, entidades intermediárias, estamentos, organizações e corporações de ofício. Distintamente da sociedade moderna,
centrada no interesse do espaço privado e na ética da racionalidade liberal-individualista, o pensamento ideológico medieval é
calcado na concepção “corporativa” da vida social, valorizando os fenômenos coletivos e os múltiplos corpos sociais, cada qual
o
com sua autonomia interna para as funções políticas e jurídicas, mas dispostos a colaborar com o conjunt0 e dele participar com
o conjunto e dele participar solidariamente. Entretanto, o corporativismo social e a descentralização política não eram apenas os
traços gerais do espectro político institucional, pois deve-se reconhecer a presença e a prática de um sistema jurídico múltiplo e
consuetudinário, embasado na hierarquia de privilégios e nas regalias nobiliárquicas”. WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo
Jurídico. Fundamentos de uma nova cultura no Direito. 3ª Ed. rev atual. São Paulo: Editora Alfa Omega, 2001, 27-28.

10

Rubia Carla Goedert e Rosalice Fidalgo Pinheiro acentuam que “No período medieval, houve uma verdadeira absorção do público
pelo privado, decorrente do direito de propriedade dos senhores feudais, os quais possuíam um poder soberano sobre os
habitantes de seus feudos, podendo impor regras, arrecadar tributos e até mesmo julgá-los. Desse poder do senhor feudal
advindo da propriedade é que derivava o poder político e o prestígio social, evidenciava-se, na verdade, “a primazia da
propriedade territorial sobre os demais institutos econômico-político-jurídicos”. GOEDERT, Rubia Carla; PINHEIRO, Rosalice
Fidalgo. A Constitucionalização do Direito Privado, os Direitos Fundamentais e a vinculação dos particulares. Revista Jurídica
Cesumar. v. 12, n. 2, p. 463-479, jul./dez. 2012, p. 465-466.

11

FACCHINI NETO, Eugênio. A constitucionalização do direito privado. Revista do Instituto de Direito Brasileiro. Ano 1 (2012), nº 1,
185-243, p.192-193. Disponível em:http://www.idb-fdul.com/uploaded/files/RIDB_001_0185_0243.pdf: Acesso em: 05 de julho
de 2014.
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percepção de propriedade privada irrestrita [em síntese, sem possibilidade de desapropriação em
favor coletivo ou limitação administrativa em benefício coletivo], e de uma plena liberdade
contratual [ausência de gerência do Estado nas atividades empresariais e nas relações negociais,
ainda que em favor do sujeito hipossuficiente]. Logo, essa percepção liberal, voltada à salvaguarda
da propriedade privada e da liberdade contratual, é adotada em todos os diplomas civis do
primeiro ciclo das codificações, como ocorre no Código Napoleônico, paradigma do Código Civil
brasileiro de 1916. Nesse momento histórico marcado pelo liberalismo econômico, signo da
liberdade da Revolução Francesa, as relações jurídicas privadas passam a ser disciplinadas, de
maneira sistemática e abrangente, pelo Estado, que até então apenas se importava em
sistematizar as relações jurídicas de direito público, como o direito tributário, o direito penal e a
organização administrativa. Ressalta Eugênio Facchini Neto que:
a partir da ruptura simbolizada pela Revolução Francesa, que marca o ingresso na era
contemporânea, o direito privado torna-se também burguês, no sentido de que o direito privado
passa a espelhar a ideologia, os anseios e as necessidades da classe socioeconômica que havia
conquistado o poder em praticamente todos os Estados ocidentais. Como os códigos nascem com
pretensões de regular todo o espaço jurídico de uma nação, abandonando-se o intenso pluralismo
jurídico que vigorava nos períodos históricos anteriores (em que a legislação régia convivia com o
direito canônico, com o direito costumeiro, com a lex mercatória, com o direito das corporações de
artes e ofícios, com o direito romano, com os direitos municipais), passa-se a regular toda a
sociedade a partir das necessidades e ideologias de uma fração dessa sociedade, qual seja, a classe
burguesa. Ou seja, toda a nação passa a ser convocada a espelhar-se na tábua de valores e anseios
da burguesia (representados substancialmente pelo liberalismo econômico, tendo a propriedade
territorial como valor principal e a liberdade contratual como instituto auxiliar para facilitar as
12
transferências e a criação de riqueza).

Logo, o ideário iluminista da Revolução Francesa [liberdade, igualdade e fraternidade] foi
decisivo para a ruptura de paradigma das relações jurídicas [Direito Privado e Direito Público] no
Século XVIII. O movimento filosófico, artístico e político do Iluminismo proclamou a garantia das
liberdades e dos direitos dos cidadãos, lutando contra o autoritarismo estatal e disseminando a
libertação humana alicerçada pela razão e reflexão filosófica. Também em razão da Revolução
Francesa, em 1789, os Direitos Humanos são reconhecidos, por meio da Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão, cujo texto utilizou-se no Ocidente como arquétipo civilizatório. O
princípio da legalidade, que em primeiro momento é comemorado pela sociedade civil13 por
12

FACCHINI NETO, Eugênio. A constitucionalização do direito privado. p.193-194.

13

Segundo Bobbio, a expressão “sociedade civil”, no contexto político contemporâneo “é geralmente empregada como um dos
termos da grande dicotomia sociedade civil/Estado. O que quer dizer que não se pode determinar seu significado e delimitar sua
extensão. Negativamente, por “sociedade civil” entende-se a esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado, entendido
restritivamente e quase sempre também polemicamente como o conjunto dos aparatos que num sistema social organizado
exercem o poder coativo”. BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade. Para uma teoria geral da política. Trad. Marco
Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 1986, p. 33.
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limitar o poder arbitrário do Estado, determinando que este, na execução de suas atividades
administrativas e tributárias observe e respeite às leis elaboradas por um legislativo eleito pelo
povo, em segundo momento é crido com ressalvas, por impedir a atuação do Judiciário contra
legem, nas hipóteses de leis elaboradas por um Legislativo ou Executivo [no exercício de função
anômala] corrompido, em detrimento dos direitos e garantias fundamentais, ou, ainda, na
impugnação de leis inconstitucionais. Seguindo esse raciocínio, o Estado Burguês, que tem na
norma jurídica sua inarredável forma de execução, na criação e aplicação da lei, ignora qualquer
condição individual [para sepultar o retorno dos remotos privilégios do Estado Absolutista], ainda
que em prejuízo à proporcionalidade e à razoabilidade14. Trata-se da igualdade formal: A lei aplicase igualmente a todos, pois todos são iguais perante a lei.15
Os reflexos do pensamento filosófico, político e econômico do Estado Liberal no direito são
visíveis nesse período histórico, associado ao direito absoluto da propriedade privada e ao lucro
excessivo. Por tal motivo, o Estado interfere minimamente nas relações negociais e empresariais,
com acanhada normatização estatal [ausência de tutela ao consumidor, do locatário, dos
hipossuficientes, etc]. Embora se reconheça os benefícios alcançados pelo liberalismo [expansão
14

Como leciona J. J. Gomes Canotilho, o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, também conhecido como proibição do
excesso, em seu modo embrionário, referia-se a necessidade de limitação dos atos do poder executivo como medida para
resguardar a liberdade individual. Na vertente da razoabilidade [rule of reasonableness], passou a influenciar a jurisprudência dos
países do Common Law. Por meio da razoabilidade, “o juiz tentava [e tenta] avaliar caso a caso as dimensões do comportamento
razoável tendo em conta a situação de facto e a regra do precedente”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional
e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 266-267.

15

Sobre a influência do pensamento iluminista e do liberalismo econômico nas relações jurídicas, Pedro Manoel Abreu destaca
que: “Com o Estado Constitucional cumpre-se o ideário iluminista, cujo coroamento foi a luta do indivíduo contra a tirania do
Estado, com a preservação dos direitos fundamentais, representativos da tradicional tutela das liberdades burguesas – a
liberdade pessoal, política e econômica. Este Estado, todavia, surge como Estado Liberal, empenhado em limitar o poder político
internamente, pela sua divisão, e externamente, reduzido ao mínimo suas funções perante a sociedade. O liberalismo teve uma
larga trajetória histórica, inspirando o constitucionalismo europeu e americano. Foi a ideologia que atrelou o jusnaturalismo
revolucionário dos séculos XVII e XVIII, o puritanismo da Revolução Inglesa (com o triunfo do parlamentarismo), a Independência
Americana e a Revolução Francesa. O liberalismo está historicamente vinculado ao direito de propriedade e ao lucro. Por outro
lado, a cidadania, na primeira fase do Estado Liberal, enunciada na teoria dos direitos individuais, estava fundada no voto
censitário, entronizando a propriedade privada como alicerce teórico da liberdade. Na sua segunda fase, o Estado Liberal
procurou sua legitimação por meio das lutas políticas e sociais, com a ampliação do conceito de cidadania mediante a expansão
dos direitos políticos a outros segmentos sociais e o resgate da ideia da igualdade jurídica como o marco dos direitos
fundamentais. O Estado Liberal, interferindo minimamente na vida social, nos seus primórdios, trouxe benefícios inegáveis no
seu desenvolvimento. Houve progresso econômico acentuado, propiciando as condições necessárias para a eclosão da revolução
industrial. No mais, o indivíduo, como cidadão, restou valorizado com o sistema de garantias, e o poder político converteu-se em
poder legal. Esse Estado Liberal correspondeu ao primeiro e clássico Estado de Direito da primeira época do Constitucionalismo.
O novo Estado Constitucional que o sucede é marcado por preocupações distintas, agora menos com a liberdade do que com a
justiça, porquanto esta já tinha sido adquirida e positivada nos ordenamentos constitucionais, enquanto que a Justiça, como
valor social superior, ainda estava longe de lograr o mesmo grau de inserção, positividade e concreção. O binômio
justiça/liberdade torna-se, de imediato, o pedestal do Estado Constitucional dos direitos fundamentais. Haverá na sequencia
histórica, pelo prisma da Lei Maior, um Estado constitucional dos direitos fundamentais, que representa a segunda versão do
Estado de Direito, em busca de consolidação, e sujeito a avanços e recuos de natureza institucional. A forma mais inovadora
debaixo da qual ele aparece é a de Estado Social”. ABREU, Pedro Manoel. ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o
processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da cidadania inclusiva no Estado Democrático de Direito. p.
479-480.
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dos direitos políticos, reconhecimento dos direitos fundamentais, progresso econômico intenso],
no campo do direito, os códigos civis elegem a propriedade privada, de natureza absoluta e
individualista, a liberdade e autonomia contratual e a igualdade meramente formal como eixo do
ordenamento jurídico privado16.
Sobre o tema Fábio K. Comparato ressalta que a Revolução Francesa favoreceu a sociedade
civil tornar-se uma coleção de indivíduos abstratos, isolados em seu egoísmo e originou a
liberdade individual alicerçada na vontade, cujos limites foram delimitados pelo ordenamento
jurídico:
A Revolução, ao suprimir a dominação social fundada na propriedade da terra, ao destruir os
estamentos e abolir as corporações, acabou por reduzir a sociedade civil a uma coleção de indivíduos
abstratos, perfeitamente isolados em seu egoísmo. Em lugar do solidarismo desigual e forçado dos
estamentos e das corporações de ofícios, criou-se a liberdade individual fundada na vontade, da
mesma forma que a filosofia moderna substituíra a tirania da tradição pela liberdade da razão. O
regime da autonomia individual, próprio da civilização burguesa, tem seus limites fixados pela lei
[...]. Os ‘direitos do cidadão’ passaram, então, a servir de meios de proteção aos ‘direitos do
homem’, e a vida política tornou-se mero instrumento de conservação da sociedade civil, sob a
17
dominação da classe burguesa .

O surgimento do Estado Social e do constitucionalismo social, caracterizado pela maior
intervenção do Estado nas relações econômicas, sociais e jurídicas, resultado das concepções do
Welfare State, propicia a primazia do público sobre o privado, isso porque, com a exclusão das
restrições impostas à atuação positiva do Estado, foi ele gradualmente se reapossando de suas
competências administrativas e legais em mãos da sociedade burguesa. Sobre o assunto, destaca
Bobbio que:
Praticamente, o primado do público significa o aumento da intervenção estatal na regulação coativa
dos comportamentos dos indivíduos e dos grupos infra-estatais, ou seja, o caminho inverso ao da
emancipação da sociedade civil em relação ao Estado, emancipação essa que fora uma das
consequências históricas do nascimento, crescimento e hegemonia da classe burguesa [...]. Com o
declínio dos limites à ação do Estado, cujos fundamentos éticos haviam sido encontrados pela
tradição jusnaturalista na prioridade axiológica do indivíduo com respeito ao grupo, e na
consequente afirmação dos direitos naturais do indivíduo, o estado foi pouco a pouco se
reapropriando do espaço conquistado pela sociedade civil burguesa até absorvê-lo completamente

16

Nesse sentido, Rubia Carla Goedert e Rosalice Fidalgo Pinheiro apontam que a “Revolução Francesa, com a Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão, simboliza uma ruptura na história e reconhece direitos aos cidadãos perante o Estado. Neste
contexto, o Direito Privado passa a espelhar a ideologia burguesa, retratando necessidades da classe socioeconômica que tomou
o poder, passando-se, por meio de códigos dotados de primazia material diante da Constituição – que, nesse passo, detém um
lugar secundário - a regular integralmente a sociedade com base nas ideologias e anseios exclusivamente da burguesia”.
GOEDERT, Rubia Carla; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. A Constitucionalização do Direito Privado, os Direitos Fundamentais e a
vinculação dos particulares. p. 466.

17

COMPARATO, Fábio K. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 128.
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na experiência extrema do Estado total (total no sentido de que não deixa espaço algum fora de
18
si)”.

O processo de transição do Estado Liberal para o Estado Social19 foi significativo para
erradicação das desigualdades sociais existentes no antigo regime e para a consolidação dos
direitos fundamentais de segunda geração. Os direitos fundamentais de primeira dimensão
[liberdades negativas] foram assentados com os fundamentos do Estado Liberal levantados pela
classe burguesa. O Estado Social surge para dar efetividade aos direitos de segunda dimensão
[direitos sociais], modificando-se a percepção de igualdade, que passa a ter o seu viés material,
reconhecendo-se as desigualdades fáticas entre os cidadãos. 20
O pensamento filosófico, político e econômico do Estado Social reflete, por sua vez, no
campo do privado, limitando a liberdade contratual, a autonomia privada e a propriedade privada,
os quais começam a ser analisados e relativizados com esteio em sua função social [respeito ao
princípio da solidariedade]. Nesse sentido, como destaca Eugênio Facchini Neto, essa nova
restrição às relações privadas ocorre de modo diverso às limitações existentes no período anterior
[no qual o Estado Liberal elaborava normas imperativas editadas em proveito de outros
particulares], tendo como fundamento os princípios constitucionais da solidariedade social e da
dignidade da pessoa humana, substituindo-se a ética do individualismo 21 pela ética da

18

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade. Para uma teoria geral da política. p. 25.

19

Manuel Atienza aponta com precisão as diferenças existentes entre o Estado liberal de Direito e o Estado social de Direito,
advertindo que “No todo Estado es un Estado de Derecho, sino únicamente el que cumple determinados requisitos: 1) imperio
de la ley, entendida ésta como expresión de la voluntad popular; 2) división de poderes, con primacía del legislativo; 3) legalidad
de la Administración; 4) garantías de los derechos y libertades fundamentales [Véase Díaz, 1981]. Por otro lado, el Estado de
Derecho ha evolucionado desde su aparición a comienzos del siglo pasado y se suelen distinguir dos formas del mismo: el Estado
liberal de Derecho y el Estado social de Derecho. En el primero, el Estado cumple funciones básicamente de garantía, lo que
significa que há de intervir lo menos posible en la marcha de la sociedad. El Estado social, por el contrario, tiene un carácter
intervencionista y benefactor: trata de guiar la sociedad y no sólo de laisser faire”. ATIENZA, Manuel. Tras la justicia. Barcelona:
Planeta S.A, 2012, p. 154.

20

Conforme sintetiza Pedro Manoel Abreu “O Estado não deve, agora, apenas reverenciar as igualdades não distinguindo os
homens, mas deve criá-la, sob pena de atuar ou omitir-se inconstitucionalmente. Essa criação dá-se, fundamentalmente, com o
adimplemento de prestações estatais – a efetivação dos direitos fundamentais da segunda geração – e com a adoção das
chamadas medidas de discriminação positiva. O princípio da igualdade é vislumbrado como comando normativo e como direito
fundamental dos cidadãos. O Estado tem o dever de não estabelecer diferenças não autorizadas entre os homens na aplicação
da lei e de reduzir as diferenças materiais entre eles. Correlativamente decorre o direito dos cidadãos a um tratamento igual na
aplicação da lei e de auferir do Estado aquelas prestações que tornam os homens menos desiguais”. ABREU, Pedro Manoel.
Processo e Democracia. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da
cidadania inclusiva no Estado Democrático de Direito. p.475.

21

Como leciona Wolkmer, “De todas as expressões valorativas, a que mais direta e comumente se integra ao Liberalismo é o
individualismo. Ainda que se admitam outras experiências de cunho individualista, como o individualismo cristão, naturalista,
racionalista ou anarquista, nenhuma tem um alcance tão rico e coerente quanto o individualismo liberal que faz do ser individual
um “valor em si” e um “valor absoluto”. Defesa extrema do indivíduo não se dá somente contra o Estado, mas também em
relação a toda e qualquer organização institucional. [...] O individualismo, enquanto aspecto nuclear da moderna ideologia liberal
e enquanto expressão da moralidade social burguesa, prioriza o homem como centro autônomo de decisões econômicas,
politicas e racionais”. Finaliza Wolkemer, parafraseando Gutiérrez, que “A ação justifica-se não pela afirmação interativa com o
social, mas por uma subjetividade em que o sujeito racional “se conhece e se afirma como individualidade”. GUTIÉRREZ, Gustavo.

489
Produção Científica CEJURPS – 2015

solidariedade. No campo do ordenamento jurídico, observa-se a descodificação de temas de
interesse do Estado Social, regulando-se na legislação extravagante como verdadeiros
microssistemas:
Diferentemente do período anterior, em que os Códigos representavam o eixo central de todo o
ordenamento jurídico privado, pretendendo disciplinar a totalidade das relações jurídicas do sujeito
abstrato sob a égide da autonomia da vontade, esse novo período vê parte do direito privado migrar
dos códigos totalizantes em direção à legislação dita ‘extravagante’. Na medida em que as novas
constituições rígidas continham verdadeiros programas voltados para o futuro - pois se pretendia
transformar a sociedade e não só espelhá-la, como buscavam fazer os códigos civis do período
anterior – impunha-se o desenvolvimento legislativo e o detalhamento normativo de tais programas.
Essa nova legislação possui um caráter promocional, utiliza-se frequentemente de uma linguagem
setorial, fixam objetivos a alcançar e, numa só lei (exemplificativamente, a Lei de locações, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor), disciplinam-se aspectos
de direito material privado, de direito penal, de direito processual, de direito administrativo. Trata-se
do deslocamento do monossistema simbolizado pelos códigos totalizantes, em direção ao
polissistema legislativo, adotando-se microssistemas que gravitam ao lado do Código Civil. É o
22
advento da chamada era dos estatutos.

Logo, com o advento do constitucionalismo social, a valorização da pessoa humana passa a
ser o cerne do ordenamento jurídico, cabendo ao Estado a importante tarefa de promover e dar
concretude à justiça material pelos poderes constituídos.

OS LIMITES ENTRE O DIREITO PÚBLICO E O DIREITO PRIVADO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO
Não obstante os diversos critérios utilizados para distinguir o direito privado do direito
público, hodiernamente, entende-se, em regra, que o direito privado abarca as relações de
coordenação entre sujeitos de nível igual e o direito público refere-se às relações de subordinação
entre sujeitos de nível diferente, dos quais um é superior e o outro inferior23.
Também é usual utilizar como critério de classificação, como esclarece Maria Helena Diniz,
o sujeito ou o titular da relação jurídica, relacionando-o com o fator objetivo ou subjetivo, de

A força histórica dos poderes. Petrópolis: Vozes, 1984, p. 253-255, Apud in: WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico.
Fundamentos de uma nova cultura no Direito. 27-28.
22

FACCHINI NETO, Eugênio. A constitucionalização do direito privado. p. 201-202.

23

Para Norberto Bobbio “Com base na forma da relação jurídica, distinguem-se relações de coordenação entre sujeitos de nível
igual, e relações de subordinação entre sujeitos de nível diferente, dos quais um é superior e outro inferior: as relações de direito
privado seriam caracterizadas pela igualdade dos sujeitos, e seriam portanto relações de coordenação4; as relações de direito
público seriam caracterizadas pela desigualdade dos sujeitos, e seriam portanto relações de subordinação5. Com base na
matéria, porém, que constitui o objeto da relação, distinguem-se os interesses individuais, que se referem a uma única pessoa,
dos interesses coletivos, que se referem à totalidade das pessoas, à coletividade. Levando em conta esta distinção, o direito
privado seria caracterizado pela proteção que oferece aos interesses privados e o direito público pela proteção oferecida aos
interesses coletivos”. BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no Pensamento de Emanuel Kant. Tradução Alfredo Fait, São Paulo:
Ed. Mandarim, 2000, p. 83.
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modo que o direito público abrangeria as relações jurídicas em que o Estado seja parte e o direito
privado as relações entre particulares, nas quais predomina o interesse de ordem privada:
[...] se tem buscado o elemento diferenciador no sujeito ou titular da relação jurídica, associando-se
o fator objetivo ao subjetivo. O direito público seria aquele que regula as relações em que o estado é
parte, ou seja, rege a organização e atividade do estado considerado em si mesmo [direito
constitucional], em relação com outro Estado [direito internacional], e em suas relações com os
particulares, quando procede em razão de seu poder soberano e atua na tutela do bem coletivo
[direitos administrativo e tributário]. O direito privado é o que disciplina as relações entre
particulares, nas quais predomina, de modo imediato, o interesse de ordem privada, como, p.ex. a
compra e venda, a doação, o usufruto, o casamento, o testamento, o empréstimo etc. [...] A maioria
dos juristas entende ser impossível uma solução absoluta ou perfeita do problema da distinção entre
direito público e privado. Embora o direito objetivo constitua uma unidade, sua divisão em público e
privado é aceita por ser útil e necessária, não só sob o prisma da ciência do direito, mas também sob
o ponto de vista didático. Todavia, não se deve pensar que sejam dois compartimentos estanques,
estabelecendo uma absoluta separação entre as normas de direito público e as de direito privado,
24
pois se intercomunicam com certa frequência.

O regime jurídico de direito privado é caracterizado pela liberdade contratual entre as
partes (princípio da livre iniciativa e da autonomia da vontade), na qual os sujeitos de direito têm a
faculdade de exercer a atividade ou efetivar o negócio que lhes seja mais favorável desde que tal
conduta não seja defesa pelo ordenamento jurídico, como a norma que veda o enriquecimento
ilícito25 ou a conduta contrária aos bons costumes.26. Prevalece o consensualismo nas relações
jurídicas, que importa na livre manifestação de vontade direcionada aos mesmos fins. Espelha
também o regime jurídico privado, em sua forma embrionária, a propriedade como o centro das
relações jurídicas baseadas no direito das coisas, que legitima seu titular no poder de usar, fruir e
dispor do bem da forma que melhor lhe convenha, respeitando apenas o direito alheio. Na
sistemática do regime privado, a responsabilidade civil extracontratual – denominada também de
aquiliana – e a contratual – ou obrigacional para outros 27 - é, em regra, subjetiva, necessitando a
existência de culpa ou dolo pelo violador do suposto direito. 28
24

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria Geral do Direito Civil. 28. Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 28-32.

25

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita
a atualização dos valores monetários. BRASIL. Leis Federais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 05 jul.
2014.

26

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

27

A responsabilidade civil contratual decorre do descumprimento de uma obrigação por alguma das partes envolvidas no negócio
jurídico, que devem cumprir as cláusulas firmadas no contrato. Tem sua origem no princípio da força obrigatória dos contratos
(Direito Romano) segundo o qual as disposições contratuais avençadas pelas partes, mediante livre consentimento, devem ser
fielmente cumpridas, sob pena de reparação das perdas e danos causados pelo contratante que as descumpriu, por dolo ou
culpa. A regra é sintetizada na máxima “O contrato faz lei entre as partes” e no direito positivo vigente encontra amparo nos
artigos 389 a 391 do novo Código Civil.

28

Nas palavras de Maria Helena Diniz, a responsabilidade civil está relacionada com “a aplicação de medidas que obriguem alguém
a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato próprio imputado, de pessoas por quem ele responde,
ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva) ou, ainda, de simples imposição legal
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De outro norte, o regime jurídico de direito público apoia-se em três vetores, a soberania
estatal, o princípio da legalidade e a supremacia do interesse público, que resumem perfeitamente
a sistemática das relações entre Estado-Estado e Estado-cidadão. Pelo princípio da legalidade, ao
agente público apenas é lícito agir em conformidade com a lei, adotando condutas determinadas
ou autorizadas pelo ordenamento jurídico. Os bens públicos têm natureza indisponível, o que os
torna inalienáveis, não podendo o Estado deles dispor, ressalvados os casos permitidos em lei e
após o regular procedimento licitatório29. Os atos da Administração30, em sua maioria, são
autoexecutáveis e por tal não necessitam da concordância ou confirmação do Poder Judiciário. Os
atos de império (e.g. procedimentos de desapropriação e de interdição de atividade ambiental)
são impostos coercitivamente pela Administração aos administrados e praticados pelo ente
público de ofício, sem necessidade de prévio requerimento do administrado. A Administração só
pode celebrar contratos observando estritamente o procedimento licitatório, ressalvadas as
exceções previstas em lei. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, caracterizada pela
desnecessidade de o administrado provar a culpa ou o dolo, bastando apenas a comprovação do
dano, da conduta do agente público e do nexo de causalidade entre este e aquele, como aponta o
art. 37, §6º, da CRFB.

O

FENÔMENO

DA

PUBLICIZAÇÃO

DO

DIREITO

PRIVADO

NO

ESTADO

CONTEMPORÂNEO
Como se destacou acima, o direito privado brasileiro anterior à nova leitura constitucional
se distinguiu pelo império, quase que irrestrito, da livre iniciativa, da autonomia da vontade e da
propriedade privada como centro dos direitos, orientado, é necessário dizer, pelas doutrinas
individualistas e voluntaristas, projetadas pelo Código Napoleônico (1804) e disseminadas pelas
legislações do século XIX, como o Código Civil brasileiro de 1916. Porém, no plano temporal, o
século XX foi importante para a consolidação dos direitos coletivos e difusos no ordenamento
jurídico 31 , alterando-se a filosofia política do liberalismo 32 pelo intervencionismo estatal,

(responsabilidade objetiva)”. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora
Saraiva, 12ª Edição, 1998, p. 34..
29

Sobre o regime-jurídico administrativo vide: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 27 ed. São
Paulo: Malheiros, 2010, p. 52-58.

30

Neste trabalho se utilizará o termo “Administração”, com a inicial maiúscula, para se referir à Administração Pública e aos órgãos
integrantes do Poder Público.

31

Nesse sentido, vide: BRANDÃO, Paulo de Tarso. Ações Constitucionais: Novos direitos e acesso à justiça. Florianópolis: Habitus
Editora, 2001, p. 107-122.
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oxigenando o direito privado com princípios de ordem pública [como a função social da
propriedade e do contrato], de aplicação cogente, restringindo os usuais princípios da liberdade
contratual, da autonomia da vontade e seus reflexos. Essa propagação de normas de ordem
pública no âmbito privado, caracterizadas pela indisponibilidade de certos direitos [v.g. dignidade
da pessoa humana] e obrigatoriedade de sua observância nas relações entre particulares, define
bem a denominada publicização do direito privado.
Luís Roberto Barroso destaca, com precisão, o reflexo do Estado de Bem-estar social no
ordenamento jurídico brasileiro, esclarecendo que o novo modelo político de intervencionismo do
Estado foi determinante para o remodelamento do direito privado, que passou a limitar a
liberdade individual e o primado da vontade, em razão da adoção dos princípios de ordem pública.
Segundo o autor, a positivação de normas cogentes, indisponíveis aos contratantes, originou o
fenômeno da despatrimonialização do direito civil, com a consequente relativização do direito de
propriedade e surgimento do dirigismo contratual. Finaliza apontando que os princípios
constitucionais passam a ser imprescindíveis para a interpretação dos institutos de direito privado,
tornando-se a Constituição o centro de todo o sistema jurídico:
A progressiva superação do liberalismo puro pelo intervencionismo estatal trouxe para o domínio do
direito privado diversos princípios limitadores da liberdade individual e do primado da vontade,
denominados princípios de ordem pública. [...] A proliferação de normas cogentes, indisponíveis
pelos contratantes, assinala a denominada publicização do direito privado. - Já mais próximo da
virada do século XX, esse processo se aprofunda, dando lugar a um novo desenvolvimento
dogmático, referido pela doutrina como constitucionalização do direito civil. Na primeira metade do
século XX, afirmava-se que o Código Civil era a Constituição do direito privado. [...] Ao longo do
século XX, todavia, as novas demandas da sociedade tecnológica e a crescente consciência social em
relação aos direitos fundamentais promoveram a superposição entre o público e o privado.

Sobre o fenômeno da despatrimonialização do direito civil, arremata Luís Roberto Barroso:
No curso desse movimento, opera-se a despatrimonialização do direito civil, ao qual se incorporam
fenômenos como o dirigismo contratual e a relativização do direito de propriedade. - No quarto final
do século XX, o Código Civil perde definitivamente o seu papel central no âmbito do próprio setor

32

Conforme Wolkmer, o liberalismo “surgiu como uma nova visão global do mundo, constituída pelos valores, crenças e interesses
de uma classe social emergente [a burguesia] na sua luta histórica contra a dominação do feudalismo aristocrático fundiário,
entre os séculos XVII e XVIII, no continente europeu. Assim, o Liberalismo torna-se a expressão de uma ética individualista
voltada basicamente para a noção de liberdade total que está presente em todos os aspectos da realidade, desde o filosófico até
o social, o econômico, o político, o religioso etc. Em seus primórdios, o Liberalismo se constituiu na bandeira revolucionária que a
burguesia capitalista [apoiada pelos camponeses e pelas camadas sociais exploradas] utiliza contra o Antigo Regime Absolutista.
Acontece que, no início, o Liberalismo assumiu uma forma revolucionária marcada pela 'liberdade, igualdade e fraternidade', em
que favorecia tanto os interesses individuais da burguesia enriquecida quanto os de seus aliados economicamente menos
favorecidos. Mais tarde, contudo, quando o capitalismo começa a passar à fase industrial, a burguesia [a elite burguesa],
assumindo o poder político e consolidando seu controle econômico, começa 'a aplicar na prática somente os aspectos da teoria
liberal' que mais lhe interessam, denegando a distribuição social da riqueza e excluindo o povo do acesso ao governo”.
WOLKMER, Antonio Carlos. Ideologia, Estado e Direito. 4ª Ed. rev, atual e ampl. São Paulo: RT, 2003, p. 121.
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privado, cedendo passo para a crescente influência da Constituição. No caso brasileiro, específico, a
Carta de 1988 contém normas acerca da família, da criança e adolescente, da proteção do
consumidor, da função social da propriedade etc. Além disso, os princípios constitucionais, como
dito, passam a condicionar a leitura e a interpretação dos institutos de direito privado. A dignidade
da pessoa humana assume sua dimensão transcendental e normativa. A constituição já não é apenas
o documento maior do direito público, mas o centro de todo o sistema jurídico, irradiando seus
33
valores e conferindo-lhe unidade .

Os institutos de direito privado tinham como fundamento a autonomia da vontade e a
liberdade contratual, em virtude do pensamento filosófico, político e econômico imposto pelo
liberalismo burguês da Revolução Francesa, e a propriedade privada, com caráter absoluto, era
intangível aos olhos da efetividade social. Violava os interesses da classe dominante burguesa
qualquer espécie de desapropriação ou limitação administrativa em benefício da coletividade
[note-se a legislação acanhada referente à tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais
homogêneos]. Da mesma forma, não havia ampla proteção ao consumidor, que ficava refém da
legislação civil de ética individualista. As crianças e adolescentes não eram tratados como sujeitos
de direitos [Doutrina da Situação Irregular], o que apenas ocorreu com a adoção da Doutrina da
Proteção Integral 34 no ordenamento jurídico brasileiro, fruto das exigências impostas nas
Convenções internacionais sobre o assunto.35
Laerte Marrone de Castro Sampaio ressalta que a concepção clássica de contrato,
constituída a partir das ideias do liberalismo e do individualismo, tinha como fundamento o
princípio da autonomia da vontade, no qual os contratantes podiam definir todo o conteúdo do
contrato, pois a vontade humana era aceita como a fonte única de direitos e obrigações na esfera
contratual. Relembra o autor que a livre manifestação de vontade era praticamente absoluta,
33

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a construção do novo
modelo. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 59 a 60.

34

No que se refere à criança e ao adolescente, necessário esclarecer que, em consonância com documentos internacionais, o
legislador brasileiro rompeu definitivamente com a doutrina da situação irregular, estabelecendo, como diretriz básica no
atendimento das crianças e adolescentes, a doutrina da proteção integral. Dois são os pontos cardeais dessa nova vertente
doutrinária: a) os seres humanos com menos de 18 anos possuem direitos iguais àqueles que também são consagrados aos
adultos e, além disso, direitos que lhe são peculiares, considerando sua especial condição de pessoas em desenvolvimento ou em
formação; b) a família, a sociedade e o Estado são solidariamente responsáveis pela garantia de tais direitos.

35

Como ressalta Andréia Rodrigues Amin, “No período compreendido entre a Declaração Universal dos Direitos da Criança e a
Convenção dos Direitos da Criança, as Nações Unidas elaboraram vários documentos internacionais que muito contribuíram para
a evolução do direito infanto-juvenil. Alguns merecem destaque. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos ou Pacto de
San José da Costa Rica, de 1969, promulgada, no Brasil, pelo Decreto 678/92, reconheceu direitos aos já concebidos, especializou
o tratamento judicial para crianças e jovens, estabeleceu uma corresponsabilidade entre família, sociedade e Estado na proteção
de crianças e adolescentes. As regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil ou Regras Mínimas de
Beijing, aprovadas pela Resolução 40/33, de novembro de 1985, estabeleceram diretrizes para a Justiça especializada,
principalmente nos processos e procedimentos relativos a adolescente em conflito com a lei. No mesmo passo e
complementando o documento, em novembro de 1990 foram aprovadas regras preventivas da delinquência juvenil, conhecidas
como Diretrizes de Riad, que foram a base das ações e medidas socioeducativas previstas no ECA”. AMIN, Andréia Rodrigues;
ANDRADE MACIEL, Kátia Regina Ferreira Lobo (Org). Curso de Direito da Criança e do Adolescente. Aspectos Teóricos e Práticos.
4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2010, p. 12.
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encontrando óbice somente nas normas de ordem pública e nas regras dos bons costumes:
A concepção clássica de contrato era centrada no princípio da autonomia da vontade. Entendia-se
que as partes tinham o poder de estabelecer todo o conteúdo do contrato. A vontade individual,
como fonte produtora de efeitos contratuais, era praticamente absoluta, encontrando obstáculo
apenas na ordem pública e nos bons costumes. Esse modelo jurídico experimentou seu apogeu no
século XIX. Sob influxo das idéias do liberalismo e do individualismo, a ciência jurídica oitocentista
36
enxergava na vontade humana a fonte única de direito e obrigações na esfera contratual.

Rubia Carla Goedert e Rosalice Fidalgo Pinheiro esclarecem que nesse período denominado
Estado Liberal, vigente era o Estado de Direito, os poderes do Estado originavam-se da norma
legal, em respeito ao princípio da legalidade, cujo objetivo foi assegurar os direitos individuais e a
igualdade jurídica por subordinação de todos ao mesmo diploma legal, possibilitando, assim,
prever as decisões do Estado. Entretanto, a segurança jurídica conquistada pela sociedade civil e
promovida pelas codificações e constituições liberais, que legitimava a supremacia do Direito
Privado sobre o Direito Público, cedeu espaço aos novos clamores sociais impostos no Estado
Social e firmados no constitucionalismo social, destacando-se o maior intervencionismo estatal:
[..] no marco do Estado de Direito impera o princípio da legalidade, onde todos os poderes do Estado
derivam da lei, a qual representava a garantia dos direitos individuais e da igualdade jurídica por
submissão dos cidadãos ao mesmo estatuto, bem como a previsibilidade do agir estatal. Contudo,
essa segurança representada pela era das codificações e constituições liberais que caracterizaram a
supremacia do Direito Privado sobre o Direito Público, acabou por sucumbir com as mudanças
sociais que advieram do constitucionalismo social e do aumento do intervencionismo estatal
culminando no Estado Capitalista Intervencionista (Welfare State). [...] Com o advento do Estado
Social, fruto da composição entre o liberalismo e o socialismo, tem-se um movimento em prol de
direitos e, consequentemente, um avanço do princípio democrático. O Estado passa a ocupar uma
posição proeminente na sociedade, a de interventor e mediador das relações jurídicas
interindividuais, e a atividade legislativa é vista como alternativa de viabilizar a intervenção do
37
Estado no domínio privado, sobretudo o fenômeno do dirigismo contratual .

Logo, como leciona Facchini Neto, a publicização do direito privado tem origem no Estado
Social, que adota como objetivo a promoção da igualdade material ou substancial, intervindo no
processo econômico de modo acentuado, assumindo o gerenciamento de determinados serviços
sociais [como serviços médicos e assistência social] e a regulamentação das relações privadas
relacionadas ao mercado [eis o mote para criação das agências reguladoras que fiscalizam a
prestação de serviço, ANEEL, ANP, ANATEL, ANS, ANVISA, etc]. Tal fenômeno é latente também na
necessidade de observância do princípio da função social em institutos típicos do direito privado,
como a propriedade, o contrato, a empresa, a família, etc.
36

SAMPAIO, Laerte Marrone de Castro. A boa-fé objetiva na relação contratual. Barueri: Manole, 2004, p. 09-10.
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GOEDERT, Rubia Carla e Pinheiro ROSALICE, Fidalgo. A Constitucionalização do Direito Privado, os Direitos Fundamentais e a
vinculação dos particulares. p. 468.
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[...] o direito privado se desloca em direção ao público, como se percebe na elaboração da categoria
dos interesses e direitos coletivos e difusos (metaindividuais ou supraindividuais), mas igualmente na
funcionalização de inúmeros institutos típicos do direito privado, como é o caso do reconhecimento
da função social da propriedade (do que se encontram traços já na Constituição de 34, e, de forma
clara, a partir da Constituição de 46, embora a expressão “função social da propriedade” somente
apareça na Carta de 1967), função social do contrato (incorporado expressamente ao novo código
civil – art. 421 e art. 2.035, parágrafo único), na função social da empresa (Lei nº 6.404/76 – Lei das
S.A. -, art. 116, parágrafo único, e art. 154) [...] Perceptível, também, outra indicação desse
movimento de intervenção pública na esfera privada, reduzindo o campo da autonomia privada, na
determinação imperativa do conteúdo de negócios jurídicos e na obrigação legal de contratar
(hipótese, por exemplo, do art. 39, inc. IX, do Código de Defesa do Consumidor, do direito à
renovação do contrato de locação comercial, do direito de preferência para aquisição do imóvel
urbano locado ou do imóvel rural arrendado). Relativamente a todos esses fenômenos, costuma-se
38
denominá-los de publicização do direito privado.

A transição do Estado Liberal para o Estado Social também favoreceu a ruptura do Estado
de Direito para o Estado Democrático de Direito, servindo de fundamento para a recepção dos
valores sociais e da igualdade material ou substancial como fundamentos da Constituição da
República, como se discorrerá a seguir.

A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO E SEUS REFLEXOS NO
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
O Estado de Direito, formado com base no liberalismo, tinha como principais características
a submissão ao império da lei, a divisão de poderes de forma independente e harmônica e a
garantia dos direitos individuais. Logo, seu surgimento é associado aos signos da Revolução
Francesa e a luta frente aos privilégios e arbitrariedades do Estado Absolutista.39 No ordenamento
jurídico, destacam-se os movimentos das constituições e o das codificações, que compreendiam
preponderar a regra escrita sobre a norma costumeira, de modo a legitimar a integração da norma
conforme uma ordem lógica.40
38

Segundo o autor, o fenômeno da publicização do direito privado “decorre do fato de que no Estado Social as autoridades
públicas não se preocupam apenas com a defesa das fronteiras, segurança externa e ordem interna, mas passam a intervir de
forma penetrante no processo econômico, quer de forma direta, assumindo a gestão de determinados serviços sociais
(transportes, serviços médicos, assistência social, educação, etc.), quer de forma indireta, através da disciplina de relações
privadas relacionadas ao comércio (v.g., disciplina dos preços, do crédito, do setor de seguros, das atividades bancárias, etc.),
além de outras relações intersubjetivas que uma vez eram deixadas à autonomia privada (como a disciplina dos aluguéis, seus
reajustes, renovação dos contratos, relações de consumo, etc.)”. FACCHINI NETO, Eugênio. A constitucionalização do direito
privado. p. 202-203.
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José Afonso da Silva aponta como características do Estado de Direito “(a) submissão ao império da lei, que era a nota primária
de seu conceito, sendo a lei considerada como ato emanado formalmente do Poder Legislativo, composto de representantes do
povo, mas do povo-cidadão; (b) divisão de poderes, que separe de forma independente e harmônica os poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, como técnica que assegure a produção das leis ao primeiro e a independência e imparcialidade do último
em face dos demais e das pressões dos poderosos particulares; (c) enunciado e garantia dos direitos individuais”. SILVA, Jose
Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29ª ed. rev. E atual. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 112-113.
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ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da
cidadania inclusiva no Estado Democrático de Direito. p.121-122.
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Por seu turno, o Estado Democrático de Direito, com base nos princípios democráticos da
soberania popular, do pluralismo jurídico e da democracia representativa, protagonizou papel
importante na efetivação do novo processo constitucional de interpretação do ordenamento
jurídico e promoção da justiça material. O Estado Democrático de Direito não representa apenas a
junção formal do Estado de Direito e do Estado Democrático, pois o termo “democrático” qualifica
o Estado, disseminado os valores da democracia sobre todos os elementos constitutivos do Estado
e, por consequência, sobre a ordem jurídica41.
Segundo Pedro Manuel Abreu, o comprometimento do Estado brasileiro com a função
social decorre da principal missão do Estado Democrático de Direito, que é promover a justiça
social, erradicando as desigualdades sociais e regionais. Nesse contexto, os alicerces para
concretização da justiça social estão nos fundamentos da República Federativa do Brasil [a
cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político, os valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa, além da soberania – art. 1º] e nos objetivos fundamentais do Estado brasileiro
[construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a
pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outras normas de discriminação - art.
3º]:
A tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em superar as desigualdades sociais
e regionais e instaurar um regime democrático que realize a justiça social. Resta evidente, pois, o
compromisso do Estado brasileiro com a função social. De igual sorte, o artigo 1º da Constituição
afirma que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania, a dignidade da
pessoa humana e o pluralismo político, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, além da
soberania. Ademais, a Constituição assinala como objetivos fundamentais do Estado brasileiro, em
seu art. 3º, construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e outras formas de discriminação.

E após a exposição dos argumentos acima, ainda reforça o autor ser:
[...] a primeira vez que uma Constituição explicita o seu compromisso com a função social, ademais,
quando estabelece, em seu artigo 170, os princípios reitores da ordem econômica e enuncia entre
eles a função social da propriedade e da redução das desigualdades sociais. E, ainda, como reforço
41

Segundo José Afonso da Silva: “A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser um processo de convivência
social, numa sociedade livre, justa e solidária [art. 3º, I], em que o poder emana do povo e deve ser exercido em proveito do
povo, diretamente ou por representantes eleitos (art. 1º, parágrafo único); participativa, porque envolve a participação
crescente do povo no processo decisório e na formação dos atos de governo, pluralista, porque respeita a pluralidade de ideias,
cultura e etnias e pressupõe assim o diálogo entre opiniões e pensamentos divergentes e a possibilidade de convivência de
formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser um processo de liberação da pessoa humana das formas
de opressão que não apenas do reconhecimento formal de certos direitos individuais, políticos e sociais, mas especialmente da
vigência de condições econômicas suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício”. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. p. 119-120.
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da promessa de seus fundamentos e objetivos estruturantes, fixa no artigo 193, como disposição
42
geral, que a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça social.

A publicização do direito privado ressurge, ao final do século XX, com nova roupagem,
assinalada pela doutrina como constitucionalização do direito civil, decorrente da imperiosa
necessidade de o direito recepcionar as contemporâneas lides, caracterizadas pela violação dos
direitos fundamentais da pessoa humana, das lutas sociais e de classe, e de direitos de terceira
geração ou dimensão, fomentando a prevalência do público sobre o privado. De fato, a
Constituição de 1988, ao estabelecer a dignidade da pessoa humana como princípio vetor do
ordenamento jurídico brasileiro e elencar normas de ordem pública tutelando a família, a criança
e o adolescente, o consumidor, a função social da propriedade e do contrato, determinando a
irradiação desses valores máximos, condiciona a leitura do Código Civil por meio de uma nova
interpretação, baseada na despatrimonialização do direito civil e observância obrigatória das
normas de ordem pública.43 Veja-se o art. 2.035, parágrafo único, do vigente Código Civil, o qual é
lúcido ao impor que “Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública,
tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos
contratos”.
Nessa mirada, a Constituição da República, ao incorporar em seu texto normativo institutos
do direito civil, tais como a família, a propriedade e o contrato, sujeitando-os obrigatoriamente à
sua função social, remodelou a interpretação do direito privado a partir de uma nova roupagem,
cuja disciplina é denominada pela doutrina como Direito civil-constitucional. Esse processo
hermenêutico identificado pela análise do direito privado sob o prisma dos valores e princípios
constitucionais tem origem na crescente intervenção do Estado em relações jurídicas antes apenas
disciplinadas no Código Civil. Hodiernamente, os institutos de direito civil, assim como as relações
jurídicas de direito privado, devem receber uma nova leitura, a partir dos valores constitucionais.44
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ABREU, Pedro Manoel. Processo e Democracia: o processo jurisdicional como um locus da democracia participativa e da
cidadania inclusiva no Estado Democrático de Direito. p.475.
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BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. Os conceitos fundamentais e a construção do novo
modelo. p. 59 a 60.
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Sobre a constitucionalização do direito civil, Gonçalves destaca que: “Ao tutelar diversos institutos nitidamente civilistas, como a
família, a propriedade, o contrato, dentre outros, o legislador constituinte redimensionou a norma privada, fixando os
parâmetros fundamentais interpretativos. Sob essa perspectiva, tem-se anunciado o surgimento de uma nova disciplina ou ramo
metodológico denominado direito civil-constitucional, que estuda o direito privado à luz das regras constitucionais. É digno de
nota o fenômeno que se vem desenvolvendo atualmente da acentuada interferência do direito público em relações jurídicas até
agora disciplinadas no Código Civil, como as contratuais e as concernentes ao direito de família e ao direito de propriedade,
reguladas na Constituição Federal de 1988, a ponto de se afirmar hoje que a unidade do sistema deve ser buscada, deslocando
para uma tábua axiológica da Carta da República o ponto de referência antes localizado no Código Civil”. GONÇALVES, Carlos
Roberto. Direito Civil Brasileiro. Parte geral. 9. Ed, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 45.
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Conforme lecionam Farias e Rosenvald, o denominado Direito civil-constitucional é firmado
em uma perspectiva unitária do ordenamento jurídico, no qual o direito civil e o direito
constitucional são interpretados conjuntamente, por meio de uma interação simbiótica entre eles,
tomando-se como norte os princípios e normas da Constituição da República. Nessa ótica, a
expressão direito civil-constitucional apenas acentua a necessidade de análise da legislação civil
sob o enfoque dos fundamentos principiológicos constitucionais e da nova tábua axiológica
alicerçada na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), na solidariedade social [art. 3º, III], e na
igualdade substancial [art. 3º e 5º]”:
[...] ao reunificar o sistema jurídico em seu eixo fundamental [vértice axiológico], estabelecendo
como princípios norteadores da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana [art.
1º, III], a solidariedade social [art. 3º] e a igualdade substancial [art. 3º e 5º], além da erradicação da
pobreza e redução das desigualdades sociais, promovendo o bem de todos [art. 3º, III e IV], a Lex
Fundametalis de 1988 realizou uma interpretação do direito público e do direito privado, redefinindo
os seus espaços, até então estanques e isolados. Tanto o direito público como o direito privado
devem obediência aos princípios fundamentais constitucionais, que deixam de ser neutros, visando
45
ressaltar a prevalência do bem-estar da pessoa humana.

O modelo constitucional do Welfare State, iniciado com a Constituição mexicana [1917] e a
de Weimar [1919] e, por consequência, a adoção do Estado Democrático de Direito foram
essenciais para essa nova leitura na legislação civil, em virtude da recepção, pela Constituição da
República, da cidadania e da dignidade da pessoa humana como fundamentos [art. 1º, III]; da
construção de uma sociedade livre, justa e solidária como objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil [art. 3º, I], destacando-se a promoção da justiça social por instrumentos e
decisões do Estado em favor dos hipossuficientes46.
Como ressalva Rosalice Fidalgo Pinheiro, a constitucionalização do Direito Privado
evidencia-se pelo processo no qual toda norma constitucional tem aplicação direta sobre o Código
Civil e sobre a legislação extravagante, tratando-se de fenômeno diverso da “mera transposição de
45

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: Teoria Geral. 7ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 12-13.
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Sobre o assunto, Facchini Neto observa que “a intervenção estatal na atividade econômica e na vida social, a partir da
implantação do modelo do Welfare State, deixou marcas também no mundo jurídico, afetando inclusive o direito civil. Algumas
dessas consequências já foram destacadas: uma perceptível publicização do direito privado, no sentido de que o Estado passa a
intervir, de forma imperativa, em extensas áreas que antes eram deixadas ao livre jogo das vontades privadas. Parte dessa
regulamentação passou a ter tamanha importância que foi elevada à dignidade constitucional. Temos, então, o fenômeno da
constitucionalização de certos princípios e institutos fundamentais do direito privado, como é o caso da família, da propriedade,
da atividade econômica – ou seja, passam a estar disciplinados na constituição os princípios fundantes dos três institutos básicos
do direito privado, na conhecida concepção dos três pilares de Jean Carbonnier – família, propriedade e contrato. Uma terceira
consequência seria a inevitável fragmentação do direito privado, que será abordado mais adiante. De um sistema monolítico,
representado pelos códigos totalizantes do séc. XIX (cuja ideia, porém, continua viçosa durante boa parte do séc. XX), passou-se a
um polissistema ou plurissistema. Ou seja, a matéria privada que antes estava concentrada nos códigos civis e comerciais,
passaram a ser tratadas em leis especiais, naquele fenômeno que foi chamado de a era dos estatutos”. FACCHINI NETO, Eugênio.
A constitucionalização do direito privado. p. 202-203.
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princípios do texto codificado para o texto constitucional, mas de uma mudança de cenário
legislativo que traz consigo um significado axiológico”.47
A partir dessa nova leitura dos institutos de direito civil, com análise obrigatória dos valores
máximos da constituição [solidariedade, dignidade da pessoa humana48 e igualdade material], a
autonomia privada, a liberdade contratual e o caráter absoluto da propriedade privada são
relativizados a fim de acabar, ou mesmo minimizar, as desigualdades sociais e econômicas
existentes nas relações jurídicas entre particulares49, passando o juiz a ser protagonista da nova
era de direitos, com papel de destaque na efetivação dos direitos fundamentais da pessoa
humana.
Gustavo Tepedino sustenta que as qualificações “constitucionalizado, socializado,
despatrimonializado” conferidas ao atual direito civil apontam a imprescindibilidade de introduzilo no sistema constitucional e de ordem pública, preservando-se a sua autonomia dogmática e
conceitual, tendo como objetivo destacar a atividade difícil do intérprete do direito na aplicação
ao caso concreto. O interprete, segundo o autor, relê o direito civil com base na Constituição,
priorizando seus valores e princípios, em especial, a dignidade da pessoa humana, o
desenvolvimento da sua personalidade, os direitos sociais e a justiça distributiva, na execução dos
contratos e dos negócios jurídicos efetuados pela iniciativa econômica privada:
[...] A rigor, a objeção é pertinente, e a tentativa de adjetivar o direito civil tem como meta apenas
realçar o trabalho árduo que incumbe ao intérprete. Há de se advertir, no entanto, desde logo, que
os adjetivos não poderão significar a superposição de elementos exógenos do direito público e
privado de tal maneira a se reelaborar a dogmática do direito civil. Trata-se em uma palavra, de
estabelecer novos parâmetros para a definição de ordem pública, relendo o direito civil à luz da
Constituição, de maneira a privilegiar, insista-se ainda uma vez, os valores não-patrimoniais e, em
particular, a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da sua personalidade, os direitos
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PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. Contrato e direitos fundamentais. Curitiba, PR: Juruá, 2009, p. 54.

48

Destaca Rosalice Fidalgo Pinheiro que “O princípio da dignidade da pessoa humana é a linha mestra do Estado Democrático de
Direito e os direitos fundamentais ingressam nas relações privadas com um caráter de normas imediatamente aplicáveis, ou com
um perfil de ordem objetiva de valores, destituindo-se da feição de normas programáticas, para influenciar na aplicação,
interpretação e até mesmo criação das normas jurídicas e, não obstante a eficácia dos direitos fundamentais tenha nas relações
privadas diversos âmbitos de aplicação, como no caso de direito de família, por exemplo, é nos contratos que surgem as maiores
controvérsias, pois, neste caso, os contratantes detêm os mesmos direitos fundamentais a serem respeitados”. GOEDERT, Rubia
Carla; PINHEIRO, Rosalice Fidalgo. A Constitucionalização do Direito Privado, os Direitos Fundamentais e a vinculação dos
particulares. p. 473.
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Como aponta Fachin, “A intervenção do Estado nas relações jurídicas privadas, em searas contratuais nunca antes tocadas pelo
legislador se mostrou relevante. A liberdade contratual passa a ser encarada de forma mitigada, pois se reconhece que os
pressupostos indispensáveis para a formulação do conceito contratual (liberdade e igualdade – formal – entre contratantes), não
mais eram suficientes na contratação de massa”. FACHIN, Luiz Edson. Repensando fundamentos do direito civil brasileiro
contemporâneo. São Paulo, SP: Renovar, 2000, p. 199-200.
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sociais e a justiça distributiva, para cujo atendimento deve se voltar a iniciativa econômica privada e
50
as situações jurídicas patrimoniais.

Luís Roberto Barroso associa ainda o processo de constitucionalização do direito com o
neoconstitucionalismo, consistente no conjunto de transformações surgidas no Estado e no direito
constitucional, retratadas não só pela formação do Estado constitucional de direito, mas também
pela promoção dos direitos humanos com o pós-positivismo e pela expansão da jurisdição
constitucional, embasada na força normativa da Constituição e na nova dogmática de
interpretação constitucional51:
Trata-se de fenômeno iniciado, de certa forma, com a Constituição espanhola de 1978 e levado ao
extremo pela Constituição brasileira de 1988. Embora esta seja uma situação dotada de
características próprias, não é dela, tampouco, que se estará cuidando. A ideia de
constitucionalização do Direito aqui explorada está associada a um efeito expansivo das normas
constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o
sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e
regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito
infraconstitucional. Como intuitivo, a constitucionalização repercute sobre a atuação dos três
Poderes, inclusive e notadamente nas suas relações com os particulares. Porém, mais original ainda:
52
repercute, também, nas relações entre particulares .

Em síntese, o fenômeno da constitucionalização do direito civil representa a adoção nas
relações jurídicas privadas dos valores elencados pelo poder constituinte originário como
essenciais para a promoção dos direitos humanos e da justiça social. Elege-se o princípio da
dignidade da pessoa humana como vetor também das relações patrimoniais desconstituindo a
percepção anterior, fundada no liberalismo econômico do Estado Liberal53, que posicionava a
50

TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 22.
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Segundo o autor “o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto
amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito Constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, (i) como
marco histórico, a formação do Estado Constitucional de Direito, cuja consolidação se deu ao longo das décadas finais do século
XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e
ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da
jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de
fenômenos resultou um processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito”. BARROSO, Luiz Roberto.
Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (o Triunfo Tardio do Direito Constitucional no Brasil). In: SAMPAIO, José
Adércio Leite (Org). Constituição e Crise Política. Minas Gerais: Del Rey, 2006, p.111.
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BARROSO, Luiz Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (o Triunfo Tardio do Direito Constitucional no
Brasil). p.111.
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Nesse sentido, Paulo Bonavides esclarece que “o primeiro Estado jurídico, guardião das liberdades individuais, alcançou sua
experimentação histórica na Revolução Francesa. E tanto ele como a sociedade, qual a idearam os teóricos desse mesmo
embate, entendendo-a como uma soma de átomos, correspondem, segundo alguns pensadores, entre os quais Shmitt, tãosomente à concepção burguesa da ordem política. A burguesia, classe dominada, a princípio e, em seguida, classe dominante,
formulou os princípios filosóficos de sua revolta social. E, tanto antes como depois, nada mais fez do que generalizá-los
doutrinariamente como ideais comuns a todos os componentes do corpo social. Mas, no momento em que se apodera do
controle político da sociedade, a burguesia já se não interessa em manter na prática a universalidade daqueles princípios, como
apanágio de todos os homens. Só de maneira formal os sustenta, uma vez que no plano de aplicação política eles se conservam,
de fato, princípios constitutivos de uma ideologia de classe. Foi essa a contradição mais profunda na dialética do Estado
moderno. A burguesia acordava o povo, que então despertou para a consciência de suas liberdades políticas. Ali estava um
Direito novo, na teoria política, que mantinha princípios cuja validez indiscutivelmente transpunha qualquer idade histórica e se
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propriedade privada no centro do direito privado. Os estatutos regulamentadores das relações
jurídicas singularizadas por determinadas classes de sujeitos de direito [Código de Defesa do
Consumidor 54 , Lei de Locações 55 , Estatuto do Torcedor 56 , etc], verdadeiros microssistemas,
simbolizam essa nova cognição, fruto da percepção do constitucionalismo social, cuja origem,
remonta à Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 191957. Buscou-se não
apenas tutelar determinadas classes de sujeitos considerados hipossuficientes, mas também
positivar, na esfera infraconstitucional, os valores e princípios norteadores da Constituição da
República. Nessa vertente, de valorização da pessoa humana pela concretização dos princípios da
solidariedade e da igualdade material, decorre a denominada repersonalização do direito civil,
caracterizada por sua despatrimonialização, como se observa pelo atual Código Civil, que dedicou
especial atenção aos direitos da personalidade, colocando-os em posição de destaque no novo
estatuto civil, antecedendo em ordem os direitos patrimoniais. A adoção do Estado Democrático
de Direito e, por consequência, seus princípios democráticos [soberania popular, pluralismo
político e democracia representativa], foi imprescindível para a releitura do ordenamento jurídico,
em especial, dos institutos de direito privado, sob a ótica constitucional, promovendo a justiça
material por meio dos Poderes constituídos.

situava fora de quaisquer limitações de polo, meridiano ou latidude, como se a razão humana quisesse, mais uma vez, zombar da
crítica subjacente no amargo ceticismo de Pascal ao prantear as verdades falazes”. BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao
Estado Social. 8 ed. São Paulo: Malheiros. 2007, p. 42-43.
54

No que tange ao assunto, Claudia Lima Marques corrobora que “O direito privado sofre hoje uma influência direta da
Constituição, da nova ordem pública por ela imposta, e muitas relações particulares, antes deixadas ao arbítrio da vontade das
partes, obtêm uma relevância jurídica nova e um consequente controle estatal, que já foi chamado de “publicização do direito
privado” e, hoje, de direito civil constitucional, a denotar o domínio das linhas de ordem pública constitucional sobre as relações
privadas [...] interessa constatar que, a partir de 1988, a defesa do consumidor inclui-se na chamada ordem pública econômica, a
cada vez mais importante na atualidade, pois legitima e instrumentaliza a crescente intervenção do Estado na atividade
econômica dos particulares. Tendo em vista a evolução do direito, como um instrumento de mudança social, os direitos previstos
no texto constitucional, tanto os direitos políticos [os chamados direitos fundamentais de primeira geração] quanto os direitos
econômicos e sociais [direitos fundamentais de segunda e terceira geração], passam a ter também uma eficácia “positiva”. Se
tradicionalmente estas previsões constitucionais possuem um efeito meramente “negativo”, no sentido de proibir o Estado de
certas atitudes diante dos cidadãos, agora tais previsões ganham uma nova força “positiva”, no sentido de obrigar o Estado a
tomar certas atitudes, inclusive a intervenção na atividade privada para proteger determinado grupo difuso de indivíduos, como
os consumidores [...].Daí a tendência do legislador moderno, que procura garantir a eficácia prática dos nos novos direitos
fundamentais do indivíduo, dentre eles os direitos econômicos, através da inclusão destes “objetivos constitucionais” em normas
ordinárias de direito privado, como é o caso do próprio Código de Defesa do Consumidor”. MARQUES, Cláudia Lima.
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. rev. amp. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 67-68.
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Lei n. 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.
BRASIL. Leis Federais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 05 jul. 2014.

56

Lei n. 10.671, de 15 de maio de 2003. Dispõe sobre o Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências. BRASIL. Leis
Federais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 05 jul. 2014.

57

PASOLD, César Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 3. Ed. rev. atual. Florianópolis: OAB/SC Diploma Legal, 2003, p. 34
e 57.

502
Produção Científica CEJURPS – 2015

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da pesquisa foram apreciados diversos temas essenciais para a compreensão
do objetivo científico deste trabalho, servindo como suporte teórico para a constatação da
mudança de paradigma da ordem jurídica privada contemporânea, consequência da positivação
dos direitos fundamentais e introjeção dos valores sociais, reconhecidos pela Constituição da
República de 1988, priorizando a dignidade da pessoa humana sobre o patrimônio.
Nessa mirada, o Direito Privado transcende o próprio indivíduo para, aplicando a força
normativa da constituição e o sistema constitucional dos direitos fundamentais, dar concretude e
efetividade aos direitos fundamentais, não apenas nas relações angularizadas pelo Estado, mas
também nas relações privadas. Nessa perspectiva, pretende-se demonstrar, de forma sintética, os
principais posicionamentos adotados ao longo da investigação.
Na primeira parte da pesquisa, verificou-se a mudança de paradigma da ordem jurídica
privada contemporânea, consequência da introjeção dos valores sociais e do princípio da
dignidade da pessoa humana, reconhecidos pela Constituição da República de 1988. Para a
consolidação dessa nova perspectiva no âmbito interno, foi necessária a positivação dos direitos
humanos no corpo da Constituição, passando ao patamar de direitos fundamentais. Nessa
conjuntura, caracterizada pela necessidade de concretização dos direitos humanos, as garantias
fundamentais da pessoa humana e os princípios estabelecidos na constituição do país passaram a
obrigar também os particulares em suas relações privadas, o que se definiu como “eficácia
horizontal e irradiante dos direitos fundamentais”. Os direitos e garantias fundamentais, como
autênticos direitos subjetivos, tornaram-se oponíveis a todas as esferas das relações entre
particulares, aplicando-se nos negócios jurídicos, nas relações empresariais, no âmbito do direito
de família e sucessão, no direito das coisas (posse e propriedade).
O direito privado brasileiro é hoje diferenciado por um processo de despatrimonialização
do direito civil, decorrente do movimento em favor de uma repersonalização do direito privado,
na qual a tutela da dignidade da pessoa humana ganha proporções jamais imaginadas no passado.
Nesse contexto, ao contrário dos valores sedimentados no Código Civil de 1916, o ser humano
passa a ser o centro das preocupações jurídicas e o patrimônio protegido de forma secundária ou
subsidiária. Essa repersonalização do direito civil teve origem na mudança da percepção que
acreditava ser o direito dividido em duas vertentes absolutamente distintas: o direito privado e o

503
Produção Científica CEJURPS – 2015

direito público.
Constatou-se que o ideário iluminista da revolução francesa [liberdade, igualdade e
fraternidade] foi decisivo para a ruptura de paradigma das relações jurídicas [Direito Privado e
Direito Público] no Século XVIII, porque, como movimento filosófico, artístico e político, proclamou
a garantia das liberdades e dos direitos do cidadão, lutando contra o autoritarismo estatal e
disseminando a libertação humana alicerçada pela razão e reflexão filosófica. Em contexto
histórico posterior, o surgimento do Estado social e do Constitucionalismo social, caracterizado
pela maior intervenção do estado nas relações econômicas, sociais e jurídicas, resultado das
concepções do welfare state, propicia a primazia do público sobre o privado, isso porque, com a
exclusão das restrições impostas à atuação positiva do Estado, foi ele gradualmente se
reapossando de suas competências administrativas e legais em mãos da sociedade burguesa. O
processo de transição do Estado liberal para o Estado social foi significativo para erradicação das
desigualdades sociais existentes no antigo regime e para a consolidação dos direitos fundamentais
de segunda dimensão, repercutindo ainda na esfera privada, de modo a restringir a liberdade
contratual, a autonomia privada e a propriedade privada, que passaram a ser apreciados e
relativizados com fundamento em sua função social. Essa propagação de normas de ordem pública
no âmbito privado, caracterizadas pela indisponibilidade de certos direitos [v.g. dignidade da
pessoa humana] e obrigatoriedade de sua observância nas relações entre particulares, define bem
a denominada publicização do direito privado.
Logo, a publicização do direito privado tem origem no Estado Social, que adota como
objetivo a promoção da igualdade material, intervindo no processo econômico de modo
acentuado, assumindo o gerenciamento de determinados serviços sociais [como serviços médicos
e assistência social] e a regulamentação das relações privadas relacionadas ao mercado.
O Estado Democrático de Direito, firmado pelos princípios democráticos da soberania
popular, do pluralismo jurídico e da democracia representativa, protagonizou papel importante na
efetivação do novo processo constitucional de interpretação do ordenamento jurídico e promoção
da justiça material. Nessa projeção, a Constituição da República, ao incorporar em seu texto
normativo institutos do direito civil, tais como a família, a propriedade e o contrato, sujeitando-os
obrigatoriamente à sua função social, remodelou a interpretação do direito privado a partir de
uma nova roupagem, cuja disciplina é denominada pela doutrina como direito civil-constitucional.
Esse processo hermenêutico identificado pela análise do direito privado sob o prisma dos valores e
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princípios constitucionais tem origem na crescente intervenção do Estado em relações jurídicas
antes apenas disciplinadas no Código Civil.
Elege-se o princípio da dignidade da pessoa humana como vetor também das relações
patrimoniais desconstituindo a percepção anterior, fundada no liberalismo econômico do Estado
Liberal, que posicionava a propriedade privada no centro do direito privado. Os estatutos
regulamentadores das relações jurídicas singularizadas por determinadas classes de sujeitos de
direito [Código de Defesa do Consumidor, Lei de Locações, Estatuto do Torcedor, etc], verdadeiros
microssistemas, simbolizam essa nova cognição, fruto da percepção do constitucionalismo social,
cuja origem, remonta à Constituição mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919.
Em um arremate final, confirmou-se que a adoção do Estado Democrático de Direito e, por
consequência, seus princípios democráticos [soberania popular, pluralismo político e democracia
representativa], bem como a positivação dos direitos fundamentais e introjeção dos valores
sociais, reconhecidos pela Constituição da República de 1988, evidenciando-se a dignidade da
pessoa humana sobre o patrimônio, foi imprescindível para a releitura do ordenamento jurídico,
em especial, dos institutos de direito privado, sob a ótica constitucional, promovendo a justiça
material por meio dos Poderes constituídos.
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CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Laudenir Fernando Petroncini1
Paulo Marcos de Farias2

RESUMO
Este artigo apresenta o conceito e as características básicas do crime organizado e das
organizações criminosas, no Brasil e em alguns ordenamentos jurídicos estrangeiros. Define
também, com base na Convenção de Palermo, as características dos crimes transnacionais. Faz
referência às espécies de atividades exploradas pelas organizações criminosas, aos fatores que
favorecem seu crescimento, bem como aos instrumentos legalmente previstos para o seu efetivo
combate.

PALAVRAS-CHAVE: Crime organizado. Crimes transnacionais. Organizações criminosas.
INTRODUÇÃO
O presente artigo destina-se a reunir informações que permitam uma compreensão básica
do fenômeno da criminalidade organizada.
De início desenvolver-se-á investigação quanto ao conceito de crime organizado, tendo-se
em conta principalmente o conteúdo da Convenção de Palermo – Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado Transnacional.
Para maior clareza, pretende-se também buscar a definição de crime organizado em
ordenamentos jurídicos alienígena, para em seguida elucidar qual tem sido o tratamento
legislativo recebido pelo crime organizado no Brasil, com pequena incursão no âmbito dos
instrumentos previstos legalmente para o combate a esse tipo de criminalidade.

1

Juiz de Direito e mestrando do Curso do Mestrado Acadêmico em Ciência Jurídica – CMCJ vinculado ao Programa de PósGraduação Stricto Senso em Ciência Jurídica – CPCJ – da Universidade do Vale Itajaí – UNIVALI, sendo este artigo apresentado
como requisito parcial para a conclusão da disciplina Governança, Sustentanbilidade e Transnacionalidade, orientada pelo
Professor Ricardo Stanziola.
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Juiz de Direito e mestrando do Curso do Mestrado Acadêmico em Ciência Jurídica – CMCJ vinculado ao Programa de PósGraduação Stricto Senso em Ciência Jurídica – CPCJ – da Universidade do Vale Itajaí – UNIVALI, sendo este artigo apresentado
como requisito parcial para a conclusão da disciplina Governança, Sustentanbilidade e Transnacionalidade, orientada pelo
Professor Ricardo Stanziola

508
Produção Científica CEJURPS – 2015

Buscar-se-á em seguida, com brevidade, da evolução da definição legal do que seja uma
organização criminosa no direito brasileiro.
Dedica-se o terceiro capítulo a uma explanação das principais características do crime
organizado transnacional, como sua tendência a desrespeitar barreiras geográficas, sua busca por
locais em que seja possível a maximização de ganhos, seu pendor para a exploração de ampla
gama de atividades, lícitas ou ilícitas.
Elencam-se, por fim, os elementos caracterizadores dos crimes transnacionais, para fins de
aplicação da Convenção de Palermo para concluir com breve referência à campanha contra o
crime organizado transnacional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes.

O CONCEITO DE CRIME ORGANIZADO
O conceito operacional da expressão “crime organizado” não é um tema pacífico na
doutrina. Não há dúvidas, entretanto, de que a criminalidade organizada constitui um flagelo
global e o seu combate um desafio às instituições públicas de todo o mundo. Bem por isso,
organismos internacionais de todos os matizes passaram a discutir a matéria e a produzir
definições e categorias jurídicas que pudessem estabelecer balizas para a estratificação de
mecanismos de enfrentamento da questão.
A Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional define “grupo criminoso
organizado” como sendo o “grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum tempo
e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou
enunciadas na Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício
econômico ou outro benefício material”3. A Convenção definiu, ainda, que “infração grave” é o
“ato que constitua infração punível com uma pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja
inferior a quatro anos”4. “Grupo estruturado”, por sua vez, é aquele “formado de maneira não
fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que seus membros não tenham funções
formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que não disponha de uma
estrutura elaborada”5.

3

Decreto Federal n. 5.015, de 12 de março de 2004, que “Promulga a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado
Transnacional”, artigo 2, “a”.

4

Decreto Federal n. 5.015/2004, artigo 2 “b”.

5

Decreto Federal n. 5.015/2004, artigo 2 “c”.
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Já a União Européia estabeleceu que organização criminosa é aquela estruturada a partir da
participação de duas ou mais pessoas, que se mantém ao longo do tempo e atua de forma
concertada, com o intuito de cometer crimes puníveis com pena privativa de liberdade máxima de,
pelo menos, 4 anos, quer estas infrações constituam um fim em si mesmas, quer sejam um meio
de obter benefícios materiais ou de influenciar indevidamente a atuação de autoridades públicas.
O Código Penal Italiano empregou a expressão “associação mafiosa” para categorizar a
organização de, pelo menos, três pessoas que empreguem a força intimidativa do vínculo
associativo, da condição de submissão ou da lei do silêncio dali oriunda para adquirir, de modo
direto ou indireto, a gestão ou o controle de atividades econômicas, de concessões ou de
permissões de serviços públicos, para obter lucro ou vantagem ilícita.
O Japão, de outra ponta, estruturou diploma legal destinado ao combate das atividades do
grupo mafioso denominado Yakusa, estabelecendo definição bastante aberta do que venha a ser
uma organização criminosa. De acordo com a legislação anti-boryokudan, ela constitui um grupo
cujos membros se ajudam ou são cúmplices no ato de cometer ilícitos violentos.
O fato é que a formação de um conceito satisfatório de organização criminosa, além de
variar de acordo com as peculiaridades da realidade encontrada em cada país, também vem se
amoldando às transformações havidas na atuação destes grupos. É certo, também, que estas
transformações são ditadas pela crescente expansão de seus “negócios” e pela derrocada das
fronteiras internacionais. Sim, porque, se inicialmente o crime organizado encontrava-se ligado à
perturbação do livre mercado, centrado no sistema financeiro e em atividades aparentemente
legais, como nas situações envolvendo a máfia italiana, hoje tem-se um cenário no qual as
organizações criminosas criaram outros braços. Na era da globalização, além de atuar na área
econômica, a criminalidade organizada estruturou-se para agir em nível mundial também no ramo
do tráfico de entorpecentes, de armas e na prostituição, sempre aproveitando-se de fraquezas
estruturais do sistema penal e se enraizando em todos os Poderes do Estado para se expandir de
forma rápida e eficiente. Territorialidade, então, é uma categoria estranha às organizações
criminosas. A afirmação em tela ganha contornos extremos quando se observa que, como se
demonstrará, nem mesmo o interior do sistema carcerário é imune a formação destes grupos ou
capaz de conter sua atuação bem para além dos muros que cercam as penitenciárias.
Em resumo, como bem observa Faria Costa, “a criminalidade que se elevou a um estágio
global, a maior parte das vezes, não nos aparece na limpidez de um só segmento ilícito. Bem ao
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contrário. Tudo nos surge amalgamado. Vale por dizer: a criminalidade econômica mistura-se com
atuações de tráfico de drogas e de armas, prostituição, etc, não se sabendo qual a atividade que
deva ser considerada preponderante. O que se nota é que um desmesuradamente grande fluxo
ilícito de capitais não pode subsistir se não tiver na retaguarda apoio no próprio sistema
bancário”6.
Volvendo ao conceito operacional e sua estruturação tupiniquim, tem-se que no Brasil não
havia, em princípio, uma definição legal de organizações criminosas, o que nos impunha o uso
daquela positivada na Convenção de Palermo (ONU). Em 1998, a Lei de Lavagem de Capitais
chegou a estabelecer como crime antecedente ao delito de branqueamento toda infração penal
levada a efeito por organização criminosa. Ocorre que o dispositivo não solvia as incertezas acerca
do que viria a ser delito oriundo do crime organizado, caindo na armadilha brasileira das normas
legais “que não pegam”.
Com o advento da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, no entanto, o Brasil passou a ter
uma definição legal de organização criminosa bem mais próxima da ideal. De acordo com a norma,
considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.
O primeiro pressuposto é matemático, pois a legislação estabelece o concurso de 4 (quatro)
ou mais pessoas, valendo lembrar que não se exige que todos os agentes participem diretamente
dos delitos que envolvem a atividade criminosa. Em outras palavras, aquele que financia, mas não
sai a campo, também é alcançado pela norma penal.
Aliás, o § 1º do art. 2º da Lei 12.850/2013 estabelece que sujeita-se às mesmas penas
cominadas ao crime de promover, constituir, financiar ou integrar uma organização criminosa o
indivíduo que atua de modo a impedir ou que de qualquer maneira embarace ou imponha óbice
nas atividades voltadas a desmantelar a organização criminosa.
Por uma estrutura ordenada entende-se a reunião de elementos que compõem um todo e
sua inter-relação com essa completude, sempre voltada a um fim específico e autônomo,
6

COSTA, José Faria. Globalização e Criminalidade dos Poderosos. p. 260/261.
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independente da vontade individual dos integrantes do grupo. Essa finalidade, como disposto na
lei, é a obtenção de vantagem pela prática de qualquer delito penal com pena máxima superior a 4
(quatro) anos, ou que por si só caracterizem delito transnacional.
Pode-se cogitar que em certas ocasiões a finalidade ou vantagens pretendidas sejam até
legítimas e lícitas, mas aqui o que importa são os meios empregados, que contaminam os fins.
Os instrumentos de combate ao crime organizado são cada vez mais modernos. Hoje
temos, ao lado de escuta telefônica, interceptação ambiental e delação premiada, a possibilidade
de ação controlada e infiltração de agentes policiais nas tarefas de investigação.
Ação controlada consiste em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à
conduta da organização criminosa, mantendo-se a observação e acompanhamento para que a
medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de
informações. É o que se convencionou chamar de flagrante postergado, que exige total atenção
para evitar os riscos de fuga dos agentes envolvidos e o extravio dos produtos, objetos,
instrumentos ou proveitos da atividade criminosa.
A modalidade de infiltração de agentes já recebe críticas, porquanto a lei afirma que o
agente infiltrado que não atuar com proporcionalidade em relação à finalidade da investigação,
responderá pelos excessos praticados. Aqui surge o probelma, não somente da legislação
brasileira, como da internacional, ao não dar clareza sobre os limites de ação dos policiais, o que
torna a atividade arriscada não sob o ponto de vista dos criminosos, mas também so o aspecto
administrativo e de responsabilidade criminal.
Como percebemos que não temos notícias do uso constante dessas ferramentas, surge a
indagação sobre qual a razão da inércia policial neste particular.
A resposta a esta pergunta exige um olhar mais crítico para a história recente do país. É que
o aparelhamento do sistema de polícias, e mesmo do Judiciário, para servir aos propósitos da
ditadura militar deixaram profundas chagas na sociedade brasileira. E, assim, o processo de
redemocratização do Brasil ditou em letras garrafais que os objetivos a serem perseguidos na área
da segurança pública eram maior transparência no trabalho das polícias e a definição de
criminalidade como um problema muito mais ligado ao fracasso social do regime autoritário do
que resultante de qualquer outro fator.
Parece claro que parte da premissa é verídica. As polícias foram empregadas durante a
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ditadura como organismos de perseguição política e manutenção das restrições à liberdade de
expressão. Ocorre que esta sentença virou um chavão para justificar um erro crasso na análise da
questão e, pior, no enfrentamento da criminalidade organizada. O trabalho de inteligência passou
a ser olhado com desconfiança permanente, impedindo que durante muito tempo se pudesse
avançar neste tema. Os conceitos de inteligência policial e inteligência de Estado foram
misturados, criando-se a crença de que a informação servia à propósitos político- estratégicos e
que o sigilo tinha a ver com falta de democracia. O trabalho de inteligência, então, passou a ser
desenvolvido por diversos órgãos do Estado, de forma sub-reptícia e compartimentada, como se
fora algo escuso, fora da lei. Enquanto isso, as organizações criminosas cresciam e se
estruturavam.
Foi, portanto, um longo caminho até que se percebesse que inteligência policial e
inteligência de Estado são categorias distintas. Por meio da primeira se busca a produção de
conhecimentos a serem utilizados em ações estratégicas de polícia judiciária, com o escopo de
identificar a estrutura e áreas de interesse da criminalidade organizada. Através da segunda, ao
revés, se realiza o assessoramento das autoridades de Governo no processo decisório. Neste
prisma, a inteligência policial deve esta integralmente voltada para a produção da prova criminal a
ser utilizada em ação penal o que, no contexto democrático, exige que o seu desempenho esteja
legalmente sistematizado.
Sedimentada a perspectiva histórica, é possível compreender por que os instrumentos
legais de combate ao crime organizado ainda não são largamente empregados. A verdade é que as
instituições que os manejam ainda estão superando os entraves, as chagas e os pré-conceitos que
nos fizeram desacreditar do trabalho da inteligência. O sistema de polícias e do Judiciário ainda
precisam superar suas próprias estranhezas e desconfianças, a fim de construir um sistema que
permita que haja investimentos, integração, suporte legislativo e especialização no combate ao
crime organizado. Sim, porque para alcançar-se um padrão de excelência na utilização dos meios
operacionais já ofertados pelo ordenamento jurídico brasileiro, é necessário que haja o
tratamento adequado da informação, que será convertida em conhecimento, inteligência e ação.
Assim, é imperioso que o Estado propicie espaços de compartilhamento de dados, a criação de
bancos unificados de dados e o estabelecimento de canais formais de diálogo. Mais, é preciso que
as estruturas do Poder Judiciário, do Ministério Público e das Polícias se especializem no
enfrentamento do crime organizado.
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Entendida governança, então, como a capacidade dos governos de planejar, formular, e
programar políticas e cumprir funções, Santa Catarina, mesmo de forma tímida, construiu uma
experiência interessante de governança na área de segurança pública.
Atingida por uma série de atentados no ano de 2013, atribuídos a organizações criminosas
com células principais no interior de penitenciárias e presídios, criou-se o Grupo Permanente de
Análise e Monitoramento de Facções Criminosas, formado pelas Diretorias de Inteligência das
Secretarias de Segurança Pública, Justiça e Cidadania, Departamento Estadual de Administração
Prisional (DEAP), Polícia Civil, Militar, Rodoviária e Federal, Exército Brasileiro e Agência Brasileira
de Informação, Ministério Público e Poder Judiciário.
O diálogo permanente dessas instituições permitiu um maior compartilhamento de
informações, o que implicou em celeridade e eficácia nas ações, debatidas e decididas pelo
colegiado.

EVOLUÇÃO DA DEFINIÇÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS NO DIREITO POSITIVO
BRASILEIRO
No direito positivo brasileiro, a tipificação dos crimes relacionados com a constituição ou
participação em organizações criminosas é bastante recente.
Como referido alhures, a Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado,
celebrada em Palermo, Itália, em dezembro de 2000, foi promulgada no Brasil por meio do
Decreto presidencial n. 5.015, de 12 de março de 2004.
Não obstante, foi somente em 2013 que entrou em vigor a lei que definiu, em definitivo, o
que deva ser considerado uma organização criminosa, tipificou crimes relacionados com suas
atividades e definiu mecanismos para o seu combate.
Até então, a legislação criminal pátria previa apenas o crime de formação de quadrilha ou
bando, com a finalidade de cometer crimes, ao qual cominava-se a pena de 1 a 3 anos. A pena
poderia ser duplicada em se tratando de quadrilha ou bando armado.
Vale destacar que esse tipo penal, associado a pena que se pode considerar baixa, não
permitia qualquer distinção entre uma quadrilha formada com a finalidade de praticar furtos
simples de uma organização criminosa complexa, estruturada, cujo “negócio” fosse a prática de
tráfico internacional de grandes quantidades de armas, drogas ou pessoas.
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Com a edição da Lei n. 12.694, de 24 de julho de 2012, verificou-se um pequeno avanço no
sentido de implementar no Brasil as noções consagradas pela Convenção de Palermo com vistas
ao combate às organizações criminosas.
Essa lei, contudo, ainda não tipificava como crime a participação em organização criminosa.
Apenas estabelecia um procedimento distinto para o processamento e o julgamento dos crimes
por elas praticados.
Com essa finalidade, o referido diploma legal definiu o que se deveria considerar uma
organização criminosa, figura já distinta da quadrilha ou bando definidos no art. 288 do Código
Penal. Para a configuração destes, bastava que o agrupamento de três ou mais pessoas fosse
formado com o dolo específico de praticar outros crimes.
Nos termos do art. 2º da Lei n. 12.694/2012, uma organização criminosa caracteriza-se pela
“a associação, de 3 (três) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão
de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4
(quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional”.
Destacam-se nessa definição legal uma série de elementos típicos ausentes na definição de
quadrilha ou bando. Exige o tipo que essa associação tenha uma estrutura ordenada e que as
tarefas desenvolvidas para o atingimento da finalidade comum sejam divididas entre seus
membros. A finalidade ou objetivo associativo deve ser a obtenção de vantagens, seja qual for a
natureza destas, por meio da prática de crimes. Por fim, nem todo crime será suficiente para a
caracterização da organização criminosa. Os crimes de que tal associação se valha para a obtenção
ilícita de vantagens devem ser de tal gravidade que sejam apenados, no máximo, com sanções
superiores a quatro anos. A organização criminosa estará também caracterizada quando os crimes
que pratique sejam considerados transnacionais, ainda que não atingido o requisito relativo à
pena máxima a eles cominada.
Como se vê, contudo, essa lei ainda não definia como crime a participação em ou a
constituição de uma organização criminosa com essas características. Previa apenas uma forma
diferenciada de processo e decisão judicial, aplicáveis a outros crimes cometidos por entidade
dessa natureza.
Foi, finalmente, com a edição da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, que no Brasil passou
515
Produção Científica CEJURPS – 2015

a constituir crime a promoção, constituição, o financiamento ou a integração de uma organização
criminosa, seja pessoalmente, seja por interposta pessoa. Nos termos do art. 2º desse diploma, a
pena básica para esse crime é de 3 a 8 anos de prisão – sanção, portanto, significativamente mais
severa do que a que cominava o art. 288 do Código Penal ao crime de formação de quadrilha ou
bando.
Vale mencionar que a Lei n. 12.850/2013 deu nova redação ao art. 288 do Código Penal,
que deixou de fazer referência à formação de quadrilha ou bando. O crime passou, desde então, a
ser o de “associação criminosa”, caracterizado por “associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o
fim específico de cometer crimes”.
Note-se que o art. 288 do Código Penal, em sua redação, exigia a participação de “mais de
três pessoas” – ou seja, exigiam-se ao menos 4 participantes – para a caracterização de uma
quadrilha ou bando.
Conforma a nova redação dada ao dispositivo, basta que estejam associados três indivíduos
para que o crime esteja consumado.
Também a organização criminosa estaria caracterizada com a particição de três pessoas,
nos termos do art. 2º da Lei n. 12.694/2012.
Com a edição da Lei n. 12.850/2013, houve um retrocesso normativo, nesse aspecto, pois o
§ 1º do art. 1º desse diploma exige a associação de quatro ou mais pessoas para a caracterização
de uma organização criminosa. Essa inexplicável opção legislativa vai de encontro até mesmo ao
que estabelece a própria Convenção de Palermo, que, conforme já se observou, tipifica um grupo
criminoso organizado como o “grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente há algum
tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou
enunciadas na presente Convenção, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um
benefício econômico ou outro benefício material”7.8 [destacamos]

7

Decreto Federal n. 5.015/2004, artigo 2 “a”.

8

O Decreto presidencial que promulgou no Brasil a Convenção de Palermo, naturalmente, apresenta o texto desta traduzido para
o português. Convém, não obstante, para registro, consignar aqui também o texto original da Convenção, quando define as
organizações criminosas. Assim, diz o artigo 2º, “a”, da Convenção de Palermo que, para os fins a que se destina, “ 'Organized
criminal group' shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with
the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain,
directly or indirectly, a financial or other material benefit;
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CARACTERÍSTICAS DO CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL
Antonio Carlos Iranlei Toscano Moura Domingues, após lembrar a lição a natureza
econômica de uma organização criminosa, voltada à maximização do lucro e da produtividade9,
observa que elas são também apátridas. Estendem sua atuação a qualquer lugar do mundo em
que identifiquem condições propícias para a exploração e o desenvolvimento de suas atividades.
Diz o autor:
Neste flanco, as organizações criminosas tendem a ser apátridas e exercer as suas atividades, através
de “filiais” em vários locais do globo, simultaneamente, sem nenhuma relevância quanto à
disposição geográfica dos Estados onde atuam, bastando, para tanto, que o mercado seja
“promissor”. Tomemos como exemplo a Máfia Siciliana que atua na Rússia, França, Holanda,
Inglaterra e Alemanha. Além disso, as máfias tendem a firmar “alianças” entre si cujo objetivo é a
dominação, cada vez maior, de mercados ao longo do globo terrestre, tornando praticamente
10
impossível a defesa interna dos Estados contra as suas atividades.

Com efeito, o surgimento ou a existência de organizações criminosas com as características
antes apontadas não é fenômeno recente. Organizações dessa natureza são, ao contrário,
bastante antigas. Os exemplos mais notórios revelam-se na Itália, nos Estados Unidos, no Japão.
Contudo, o que se assiste atualmente é uma exponencial expansão de suas atividades, uma
ramificação e infiltração de que não se conhecem precedentes. Se no passado as organizações
criminosas se insinuavam e se imiscuiam nos negócios de um Estado – como a Operação Mãos
Limpas expôs na Itália e como o cinema retrata na Chicago dos anos da Lei Seca –, o fenômeno
que hoje se experimenta é o da internacionalização dessas entidades delinquentes.
Gabriela Araujo Sandroni afirma que o fim da Guerra Fria facilitou a expansão do crime
organizado no plano internacional. O término de conflitos de escala mundial que mobilizavam os
Estados, seus maiores esforços e economias, abriu espaço para o ressurgimento de conflitos
regionais que serviram de terreno fértil para atividades ilícitas como o tráfico de drogas e de
pessoas11.
A dissolução da União Soviética significou um câmbio nas relações internacionais de poder que
influenciaram o mundo durante 40 anos. Os EUA foram a única potência sobrevivente da Guerra
Fria, consolidando o sistema capitalista como o principal modo de produção econômico mundial.

9

DOMINGUES, Antonio Carlos Iranlei Toscano Moura. O crime organizado transnacional e suas consequências socioeconômicas.
p. 9.
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DOMINGUES, Antonio Carlos Iranlei Toscano Moura. O crime organizado transnacional e suas consequências socioeconômicas.
p. 10/11.
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SANDRONI, Gabriela Araujo. A Convenção de Palermo e o crime organizado transnacional. p. 2/3.
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Todavia, eles não alcançaram um poder hegemônico capaz de controlar os conflitos mundiais,
12
dependendo muitas vezes da cooperação de outros países para a realização dos seus objetivos.

Também o fenômeno da globalização, favorecido pelo declínio dos conflitos de escala
mundial característicos da era da Guerra Fria, mostrou-se favorável para a internacionalização das
atividades das organizações criminosas tradicionais. As fronteiras territoriais entre os vários
Estados já não constituem barreiras intransponíveis, estando cada vez mais permeáveis ao livre
trânsito de mercadorias e de pessoas.
Diz a respeito Sandroni:
Todavia, a globalização não se restringiu somente ao aspecto econômico e cultural. As diversas
interações entre os atores resultou na fragilidade da fronteira estatal, tornando um desafio para um
país monitorar todos seus fluxos internacionais. Essa consequência foi pior nos estados mais
enfraquecidos, pois, eram incapazes de controlar também o monopólio da força efetiva, instrumento
essencial do Estado soberano, tendo assim sua principal característica limitada ou transferida à
13
atores privados.

Nesse cenário, o combate ao crime organizado deixou de ser tarefa que pudesse ser
desenvolvida por cada Estado, isoladamente. Da necessidade de atuação conjunta e coordenada é
que resultou a Convenção de Palermo, como ficou conhecida a Convenção das Nações Unidas
Contra o Crime Organizado Transnacional.
A Convenção consagra, como estratégias de combate a esse tipo de criminalidade, que não
observa limites territoriais ou jurisdicionais, a necessidade de cooperação jurídica entre os
Estados, de integração de seus respectivos serviços de inteligência e de seus órgãos de polícia.
Para fins de definição de seu âmbito de aplicação, o artigo 3, item 2, alíneas “a” a “d” da
Convenção de Palermo estabelece o que, para seus efeitos, considera-se crime de natureza
transnacional.
Segundo aquele dispositivo, o crime transnacional é aquele que:
a) é cometido em mais de um Estado;
b) é cometido em um Estado, mas uma parte substancial de sua preparação, planejamento, direção
ou controle foi realizada em outro;
c) é cometido em um Estado, mas envolve um grupo criminoso organizado que pratique atividades
criminosas em mais de um Estado; e

12

SANDRONI, Gabriela Araujo. A Convenção de Palermo e o crime organizado transnacional. p. 6.
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SANDRONI, Gabriela Araujo. A Convenção de Palermo e o crime organizado transnacional. p. 5.
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d) é cometido em um Estado, mas tem efeitos substanciais em outro.

14

Há também que observar que a gama de atividades a que se dedicam tais organizações
criminosas transnacionais é bastante ampla, incluindo, principalmente, o “tráfico ilícito de drogas,
contrabando de migrantes, tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro, tráfico ilícito de armas de
fogo, de vida selvagem e de bens culturais”15.
Domingues afirma que, dessas atividades, a que mais se destaca seria a lavagem de
dinheiro, ponto em que as atividades ilícitas das organizações criminosas procuram-se mesclar
com outras aparentemente lícitas.
Assim, as organizações criminosas trabalham, habilmente, em dois mundos paralelos: o das
atividades legais e ilegais, usando, para tanto, dos serviços e vantagens do sistema bancário que não
questionam a origem do capital e reciclam seus lucros ilegais, tornando-os legais, para, novamente,
em uma cadeia interminável, aplicá-los tanto em atividades lícitas como ilícitas, sendo estas últimas
16
o seu foco principal.

Diante da gravidade da situação, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes
patrocina, desde 2012, uma campanha multi-linguagem contra o crime organizado
transnacional17, dirigida a todas as camadas da sociedade:
O combate a um fenômeno global como o crime organizado transnacional requer parcerias em todos
os níveis. Governos, negócios, sociedade civil, organizações internacionais e pessoas em todos os
18 19
cantos do mundo têm um papel a desempenhar .

De fato, os problemas e consequências nefastas produzidas pelo crime organizado atingem
a todos em todos os níveis sociais.
14

Tradução livre do texto original da Convenção, em Inglês:
“2. For the purpose of paragraph 1 of this article, an offence is transnational in nature if:
(a) It is committed in more than one State;
(b) It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another
State;
(c) It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one
State; or
(d) It is committed in one State but has substantial effects in another State.”
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10 anos. Disponível em: <http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2013/10/16-un-convention-against-organized-crimecelebrates-10-years.html>. Acesso em: 13 jun. 2014.
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Ainda segundo o Escritório das Nações Unidas, o crime organizado movimenta anualmente,
no mercado negro, mais de 870 bilhões de dólares americanos.
Mais do que prejuízos de natureza econômica, a atividade dessas organizações criminosas
provoca, todos os anos, a perda de inúmeras vidas, “como resultado do crime organizado, de
problemas de saúde relacionados com as drogas e a violência, das mortes por arma de fogo e dos
métodos e motivos inescrupulosos de traficantes e contrabandistas de migrantes, entre outros”20.
Isso demonstra a necessidade de que, de fato, haja uma ampla mobilização para o ao crime
organizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A criminalidade organizada, embora não seja um fenômeno recente, experimenta
hodiernamente um período de grande expansão, tanto no que respeita à variedade de atividades
a que se dedica, às suas ramificações e implicações, quanto em relação ao volume de recursos que
movimenta.
As organizações criminosas insinuam-se, com efeito, em todos os setores da vida social e
econômica. Sua face mais marcante, embora possa ser aquela naturalmente menos visíve ou
conhecidal, é a envolvida com práticas ilícitas por sua natureza. Incluem-se nessa categoria o
tráfico de drogas, de pessoas, de armas, o contrabando, a exploração sexual e do trabalho
escravo, dentre muitas outras.
Essas são atividades que proporcionam grande rentabilidade, proporcional ao grau de
reprovabilidade que merecem.
Para que possam dispor do produto desses crimes, as organizações criminosas necessitam,
em algum momento, dar-lhes aparência de legitimidade. Daí dedicarem-se tais organizações a
atividades aparentemente inofensivas e regulares.
O combate a esse tipo de criminalidade é difícil e complexo. Depende da cooperação
recíproca entre governos e agências, de investimento em serviços de inteligência, em
equipamentos, materiais e pessoas.

20

United Nations Office on Drugs and Crime. Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional comemora
10 anos. Disponível em: <http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2013/10/16-un-convention-against-organized-crimecelebrates-10-years.html>. Acesso em: 13 jun. 2014.
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Contudo, tais ações apenas, de natureza repressiva, não serão suficientes se não crescer
também o nível de conscientização das pessoas comuns quanto à nocividade do crime organizado.
Aponta-se com frequência o risco de que o crime organizado, em particular quando passam
a explorar atividades aparentemente lícitas, venha a rivalizar com as empresas legítimas. É
inegável também o prejuízo social decorrente da infiltração do Estado pelo crime organizado. A
maioria pacífica e ordeira da sociedade corre efetivo risco de ver seu destino definido e guiado por
interesses escusos.
Essa a importância de campanhas educativas como a patrocinada pelo Escritório das
Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Afinal, qualquer um pode contribuir para o crescimento do
crime organizado com atitudes tão simples quanto adquirir um produto pirata, ainda que procure
conscientemente negar a gravidade das consequências de sua conduta.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
BRASIL. Decreto Federal n. 5.015, de 12 de março de 2004.
BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).
BRASIL. Lei n. 12.694, de 24 de julho de 2012
BRASIL. Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional comemora 10 anos.
Disponível

em:

<http://www.unodc.org/lpo-brazil/pt/frontpage/2013/10/16-un-convention-

against-organized-crime-celebrates-10-years.html>. Acesso em: 13 jun. 2014.
COSTA, José Faria apud FRANCO, Alberto Silva. Globalização e Criminalidade dos Poderosos. in
Temas de Direito Penal Econômico. Podval, Roberto, Org., São Paulo: Ed. RT, 2000.
DOMINGUES, Antonio Carlos Iranlei Toscano Moura. O crime organizado transnacional e suas
consequências socioeconômicas. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3617, 27 maio 2013.
Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/24538>. Acesso em: 13 jun. 2014.
SANDRONI, Gabriela Araujo. PIZA, Andreia Galdino (colaboradora). A Convenção de Palermo e o
crime

organizado

transnacional.

Disponível

em:

<http://www.mpam.mp.br/images/stories/caocrimo/A_CONVENO_DE_PALERMO_E_O_CRIME_O
RGANIZADO_TRANSNACIONAL_.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2014.
521
Produção Científica CEJURPS – 2015

United Nations Office on Drugs and Crime. Convenção das Nações Unidas contra o Crime
Organizado Transnacional comemora 10 anos. Disponível em: <http://www.unodc.org/lpobrazil/pt/frontpage/2013/10/16-un-convention-against-organized-crime-celebrates-10years.html>. Acesso em: 13 jun. 2014.
United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized Crime. What`s being done.
Disponível em; <http://www.unodc.org/toc/en/whatsbeingdone.html>. Acesso em 13 jun. 2014.

522
Produção Científica CEJURPS – 2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO: UM SEGMENTO NA
SOLIDIFICAÇÃO DO PRINCÍPIO AMBIENTAL DA PARTICIPAÇÃO

Leila Mara da Silva1

RESUMO
Esse artigo tem por objetivo investigar sobre o papel das Audiências Públicas Judiciais
frente ao Princípio da Participação, integrante do rol de princípios que norteiam o Direito
Ambiental. Assim, através dos conceitos teóricos da audiência pública judicial e da investigação
sobre a sua aplicação no Poder Judiciário Brasileiro no âmbito do Direito Ambiental, com a análise
de casos judiciais que alcançaram repercussão social e notoriedade no Brasil, busca-se revelar a
importância deste instituto na construção de um Estado de Direito Sustentável. O trabalho foi
desenvolvido através de pesquisas em livros, revistas, artigos eletrônicos, leis, tratados e
regulamentos. Aponta-se, ao final, a relevância da participação do Poder Judiciário na mudança de
paradigmas, a fim de se buscar um procedimento judicial aberto e democrático, rompendo-se com
estruturas procedimentais em prol de um Meio Ambiente Sustentável.

PALAVRAS-CHAVE: Princípio da Participação; Audiência Pública Judicial; Direito Ambiental.
INTRODUÇÃO
O desafio deste artigo foi lançado no “Seminário de Direito e Sustentabilidade” 2 ,
ministrado pelo Professor Doutor Gabriel Real Ferrer, tendo por escopo refletir, dentre as diversas
fases de desenvolvimento do Direito Ambiental, a fase Participativa, e dentro dela, incursionar a
investigação sobre o papel das Audiências Públicas na sustentação do Princípio da Participação e,
mais especificamente, as Audiências Públicas Judiciais, foco maior deste trabalho.
Também investiga quais outros princípios que possam estar ligados ao referido instituto, a
exemplo do que trata Gordilho, que aponta a garantia constitucional do devido processo legal

1

Mestranda em Pós-Graduação Strictu Sensu em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí-SC (UNIVALI). Especialista em
Pós-Graduação Lato Sensu em Direito e Gestão Judiciária pelo Centro de Estudos Jurídicos - Academia Judicial do TJSC, Brasil
(2012). Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Brasil.

2

Promovido pelo Curso de Mestrado em Direito, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI no segundo semestre de 2014.
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como um dos princípios em que se fundamenta a audiência pública3.
Embora o tema não seja exclusividade do ordenamento jurídico brasileiro4, o presente
artigo buscará na legislação pátria e nas práticas adotadas pelo Poder Judiciário Brasileiro,
elementos para contribuir com a análise e a reflexão sobre o papel do Poder Judiciário na
construção da cidadania e participação democrática, em prol de um Meio Ambiente justo e
equilibrado.
Realizou-se pesquisa em livros, revistas, artigos eletrônicos, leis, tratados e regulamentos.
Os Métodos utilizados foram: na fase de Investigação, o indutivo; na Fase de Tratamento
dos Dados, o Cartesiano e no Relatório da Pesquisa foi empregada a forma descritiva.
O trabalho está organizado da seguinte forma: primeiramente foram efetuadas
considerações sobre o Princípio da Participação, buscando sua definição e fundamento no
arcabouço constitucional, para melhor compreensão do tema. Em seguida, passa-se a analisar as
audiências públicas, mais especificamente as judiciais, e a sua importância como instrumentos da
democratização do processo em prol do Direito Ambiental. Por fim, o foco será destinado à
investigação sobre as experiências praticadas no Poder Judiciário Brasileiro, buscando-se os casos
judiciais de maior repercussão e conhecimento público.
Destaca-se a importância do debate sobre o tema, uma vez que se faz necessário abrir
novos caminhos à construção de uma prestação jurisdicional democrática, não só a nível de
Tribunais, mas também a nível de Justiça de 1º Grau, onde muitas lides ambientais se resolvem.

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO NO DIREITO
AMBIENTAL
Segundo Ferrer, ao se estudar a evolução do Direito Ambiental, pode-se fazê-lo sob três
enfoques: (1) o cronológico, definindo suas fases por “Olas”; (2) o técnico-jurídico, classificado
pelo Autor sob a denominação de Estratos e (3) o conceitual5.
3

GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 2, La defensa delusuario y del administrado. 10.
ed., Buenos Aires: F.D.A., 2014. p.448. Disponível em: http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo11.pdf. Acessado em
18.02.2015.

4

Seu uso surgiu em processos administrativos em 1925 na Áustria, 1958 na Espanha, 1966 no Uruguai, 1972 na Argentina e 1978
na Alemanha (in LACERDA, André Reis. As Audiências Públicas como Fator de Legitimação Democrática das Decisões da Justiça
Estadual Brasileira em Matéria Ambienta: Necessidade de uma Ativismo Verde em Primeiro Grau de Jurisdição. RIDB, Ano 2
(2013), n. 5, pp. 3945-4021. p. 3959. Disponível em: http://www.idb-fdul.com/ ISSN: 2182-7567. Acessado em 15.02.2015).

5

FERRER, Gabriel Real. La Construcción del Derecho Ambiental. Revista NEJ – Eletrônica, Vol. 18 – n. 3 – p. 347-368 / set-dez
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No aspecto cronológico, a evolução é identificada pelos momentos da história em que há
um impulso político para criar e aprimorar o Direito Ambiental, dividindo-se, segundo Ferrer, em
Quatro Ondas: A primeira, do Descobrimento (Cúpula de Estocolmo, em 1972); a segunda, da
Esperança (Cúpula ECO-92, no Rio de Janeiro em 1992); a terceira, da Indiferença (Cúpula de
Johanesburgo, em 2002); a quarta, do Medo (Cúpula Rio+20, em Rio de Janeiro, em 2012)6.
Sob o segundo enfoque, o referido autor classifica as fases da evolução do Direito
Ambiental em cinco Estratos: (1) Repressiva; (2) Preventiva; (3) Participativa; (4) Técnicas de
Mercado e Internalização dos Custos; (5) Técnicas Integrais7.
Destaca Ferrer, ao explanar sobre a fase Participativa, que “a tarefa de defender e
preservar o meio ambiente não é, e não pode ser, exclusiva dos poderes públicos”8, cabendo a
todos os cidadãos ter uma participação ativa nas decisões sobre o assunto. Ressalta, ainda, a
importância do acesso à informação ambiental, para que as pessoas possam formar sua opinião,
bem como à educação ambiental, pois, “para participar tão necessário é estar informado como
estar formado”9.
Fiorillo igualmente destaca a necessidade da conjugação desses dois elementos

-

informação e educação ambiental - para a efetivação da participação10.
Com efeito, assegurar o direito à participação é fundamental para a proteção do meio
ambiente, e se torna um imperativo, diante da inviabilidade de se alcançar resultados eficientes e
justos sem o engajamento de todos.
O Princípio da Participação está consubstanciado no Princípio 10 da “Declaração Rio-92” da
Conferência Mundial Sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da Conferência, in verbis:
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado,
de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às
informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive
informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a
oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e estimular a
conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos. Será

2013.p. 350 – ISSN Eletrônico 2175-0491. Disponível em: www.univali.br/periodicos. Acessado em 15.02.2015.
6

FERRER, Gabriel Real. Palestra do Seminário Direito e Sustentabilidade, proferida no dia 10/09/2014, no Auditório do Curso de
Mestrado Acadêmico em Ciência Jurídica, na UNIVALI.

7

FERRER, Gabriel Real. La Construcción del Derecho Ambiental. p. 355-358.

8

FERRER, Gabriel Real. La Construcción del Derecho Ambiental. p. 356.

9

FERRER, Gabriel Real. La Construcción del Derecho Ambiental. p. 356-357.

10

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11. Ed.São Paulo: Saraiva, 2010, p. 119
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proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à
11
compensação e reparação de danos .

Implicitamente, a Constituição Federal da República do Brasil de 1988 aponta a necessária
participação popular, ao atribuir a responsabilidade pela defesa e preservação do meio ambiente
ao Estado e à coletividade (art. 225, caput, da CF/88), esboçando o direito à informação e à
educação ambiental (art. 225, § 1º. VI da CF/88)12.
Constitui, conforme Fiorillo, o princípio da participação, “um dos elementos do Estado
Social de Direito (que também poderia ser denominado Estado Ambiental de Direito)”, em busca
de uma qualidade saudável de vida, que são nortes do Direito Ambiental13.
No Brasil, a participação do cidadão na política ambiental tem tomado espaço nas três
esferas de Poder, ou seja, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário, garantida por meio de
instrumentos como a lei de iniciativa popular, o referendo, o plebiscito, a composição do
CONAMA, as ações mandamentais e as audiências públicas.
Sendo as audiências públicas judiciais o foco deste trabalho, segue-se avançando ao tema.

AUDIÊNCIA PÚBLICA JUDICIAL
CONCEITO E HISTÓRICO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Audiência Pública, segundo Lacerda, trata-se, de um “instrumento procedimental, utilizado
para dar amparo a decisões políticas ou legais de forma democrática, fundamentada, transparente
e, portanto, com maior legitimidade”, no campo administrativo, legislativo e judicial, donde a
autoridade competente possibilita aos interessados que possam vir a sofrer as consequências da
decisão a se manifestar, emitindo suas opiniões (não vinculativas), de forma a colaborar com o
processo decisório14.
A garantia de ouvir o interessado, antes de proferir uma decisão que possa afetar seus
direitos ou interesses, possibilitando-lhe argumentar e provar os fatos alegados, afirma Gordilho, é
11

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Declaraçãodo Rio Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
http://www.mma.gov.br/port/sdi/ea/documentos/convs/decl_rio92.pdf. Acessado em 17.02.2015.

12

BRASIL. Constituição Federal da República Do Brasil, promulgada em 05 de outubro 1988. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

13

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. p. 119.

14

LACERDA, André Reis. As Audiências Públicas como Fator de Legitimação Democrática das Decisões da Justiça Estadual
Brasileira em Matéria Ambienta: Necessidade de uma Ativismo Verde em Primeiro Grau de Jurisdição. RIDB, Ano 2 (2013), n.
5, págs. 3945-4021. p. 3953. Disponível em:http://www.idb-fdul.com/ ISSN: 2182-7567. Acessado em 15.02.2015.
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Disponível. em:

um princípio clássico do direito constitucional e administrativo (audi alteram pars ou princípio do
contraditório e da ampla defesa)15.
Ensina, ainda, o citado autor argentino que:
Esa extensión del principio de la audiencia individual al principio de la audiência pública ha
comenzado primero en el derecho anglosajón, pero es ya denaturaleza universal. En el derecho
inglés se fundamenta en el principio dejusticia natural que también informa la garantía de defensa
en el caso particulary en el derecho estadounidense en la garantía del debido proceso legal que
16
nuestrapropia Constitución e interpretación constitucional también han recibido.

Gordilho conclui que o princípio que norteia a audiência pública é, no campo teórico,
suficientemente reconhecido, integrando como parte da garantia clássica da audiência prévia, a
garantia constitucional do devido processo em sentido substantivo17.
O instituto das audiências públicas já é conhecido no direito estrangeiro há mais tempo, a
exemplo dos “procedimentos de avaliação de impacto ambiental nos EUA, Canadá, França e
Holanda, sendo que, seu uso nos processos administrativos, surgiu desde 1925 na Áustria, 1958 na
Espanha, 1966 no Uruguai, 1972 na Argentina e 1978 na Alemanha”18.
Na legislação pátria, a audiência pública, como acima definida, é relativamente recente,
surgindo com a regulamentação da Avaliação do Impacto Ambiental, através da Resolução
nº01/86 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente)19, porém só foi disciplinada na
Resolução nº 09/87 20 do mesmo órgão ambiental. Nesta, restou positivada a previsão da
realização da audiência pública (para os fins da avaliação do impacto ambiental) quando o Órgão
Ambiental julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, ou pelo Ministério
Público, ou por 50 ou mais cidadãos, conforme art. 2º21, estabelecendo-se nos artigos seguintes o
regramento do funcionamento da audiência.
A audiência pública também figurou no texto da Constituição Federal de 198822, no que
concerne a sua utilização no âmbito legislativo, onde foi prevista a possibilidade de sua
15

GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas.p. 447-448.

16

GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. p. 448.

17

GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas.p. 448.

18

LACERDA, André Reis. As Audiências Públicas como Fator de Legitimação Democrática das Decisões da Justiça Estadual
Brasileira em Matéria Ambiental: Necessidade de uma Ativismo Verde em Primeiro Grau de Jurisdição. p. 3959.

19

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - IBAMA. Resolução 001, de 23 janeiro de 1986. Disponível em
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/res0186.html. Acessado em 18.02.2014.

20

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-IBAMA. Resolução 001, de 23 janeiro de 1986.

21

Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta)
ou mais cidadãos, o Órgão de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência pública.

22

BRASIL. Constituição Federal da República Do Brasil, de 05 de outubro de 1988.
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convocação pelas comissões parlamentares (permanentes ou temporárias), para a participação
das entidades da sociedade civil, nos termos do art. 58 § 2º II23.
Da mesma forma que está prevista na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público,
disciplinada pela Lei nº 8.626/93, a qual antevê a possibilidade da realização da audiência pública,
promovida pelo representante do Ministério Público no exercício de suas atribuições de defesa
dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, conforme art. 27, parágrafo único,
inciso IV24.
As Leis nº 9.478/9725 (que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades
relativas ao monopólio do petróleo e institui o Conselho Nacional de Política Energética e a
Agência Nacional do Petróleo) e nº10.233/0126 (que reestrutura transportes aquaviário e terrestre
e cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de
Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes) igualmente preveem a realização de audiência pública, como
instrumento preparatório das propostas de projetos de lei ou alterações de normas
administrativas que afetem os direitos dos agentes e usuários dos respectivos serviços (art. 1927 e
art. 68, caput28, sucessivamente).
Como instrumento de natureza processual administrativa, a previsão de utilização das
audiências públicas veio a ser disciplinada em 1994, através da Lei nº 9.784/9429, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a qual positivou a
possibilidade (não obrigatoriedade) de a autoridade administrativa realizar a audiência pública

23

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as
atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. [...] § 2º - às comissões, em razão da matéria
de sua competência, cabe: [...] II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; [...]

24

BRASIL. Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm Acessado em 18/02/2015.

2525

BRASIL. Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997. Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm. Acessado
em 18/02/2015.

26

BRASIL. Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10233.htm.
Acessado em 18/02/2015.

Art. 19. As iniciativas de projetos de lei ou de alteração de normas administrativas que impliquem afetação de direito dos agentes
econômicos ou de consumidores e usuários de bens e serviços da indústria do petróleo serão precedidas de audiência pública
convocada e dirigida pela ANP (redação original), que foi alterada pela MP 532/11 e posteriormente pela Lei nº 12.490/11 para o
seguinte teor:“As iniciativas de projetos de lei ou de alteração de normas administrativas que impliquem afetação de direito dos
agentes econômicos ou de consumidores e usuários de bens e serviços das indústrias de petróleo, de gás natural ou de
biocombustíveis serão precedidas de audiência pública convocada e dirigida pela ANP”.
28

Art. 68. As iniciativas de projetos de lei, alterações de normas administrativas e decisões da Diretoria para resolução de
pendências que afetem os direitos de agentes econômicos ou de usuários de serviços de transporte serão precedidas de
audiência pública.

29

BRASIL. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
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antes da tomada de decisão, diante da relevância da questão, para debates sobre a matéria do
processo, conforme secundado no art. 3230 da referida lei.
Por fim, vamos encontrar a previsão da realização de audiência pública dentro do processo
de elaboração do Plano Diretor e fiscalização de sua implementação, como garantia a ser
assegurada pelos Poderes Legislativo e Executivo, conforme previsto na nº 10.257/0131, que
estabelece diretrizes gerais da política urbana, em seu art. 40, § 4º, inciso I32.
O exposto é um breve panorama sobre a regulamentação normativa das audiências
públicas, nos âmbitos legislativo e executivo, que permite constatar que aos poucos este instituto
vem tomando espaço, principalmente no campo da administração pública, fortalecendo o
princípio participativo nos atos da gestão pública.

A AUDIÊNCIA PÚBLICA JUDICIAL
No âmbito da competência do Poder Judiciário, a audiência pública só veio a ser inserida
em 1999, com a edição da Lei nº 9.868/9933, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação
direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal, conforme seu art. 9º § 1º34, e mais adiante, pela Lei nº 9.882/9935, que dispõe
sobre processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, conforme
seu art. 6º, § 1º36.
As audiências públicas foram regulamentadas no Supremo Tribunal Federal através da

30

Art. 32. Antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência
pública para debates sobre a matéria do processo.

31

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm.
Acessado em 18/02/2015.

32

Art. 40. [...] § 4º. No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e
Executivo municipais garantirão: I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de
associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

33

BRASIL. Lei nº9.868, de 11 de novembro de 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm. Acessado
em 18/02/2015.

34

Art.9º [...] § 1º– Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato o de notória insuficiência das
informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos
para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com
experiência e autoridade na matéria.

35

BRASIL. Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9882.htm. Acesso
em 18/02/2015.

36

Art. 6º. Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato
questionado, no prazo de dez dias. § 1º Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a
argüição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou
ainda, fixar data para declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.
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Emenda Regimental nº 29/2009 37 , que alterou o Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal38 no que diz respeito às normas procedimentais das audiências públicas.
Podem destacar-se da citada norma, as seguintes orientações quanto à realização das
audiências públicas, no âmbito dos procedimentos da Suprema Corte:
A competência para convocar a audiência pública é do Presidente da Corte ou do Relator
do processo (arts. 13, XVII, e 21, XVII, do Regimento Interno);
O objetivo da audiência pública é colher o depoimento de pessoas com experiência e
autoridade em determinada matéria, sempre que se entender necessário o esclarecimento de
questões ou circunstâncias de fato, com repercussão geral e de interesse público relevante,
debatidas no âmbito do Tribunal (arts. 13, XVII, e 21, XVII);
Necessidade de ampla divulgação do despacho que convocar a audiência pública, que
deverá fixar o prazo para a indicação das pessoas a serem ouvidas (art. 154, Parágrafo único, I);
Garantia de participação das diversas correntes de opinião, em havendo defensores e
opositores relativamente à matéria objeto da audiência (art. 154, Parágrafo único, II);
Prévia definição da ordem dos trabalhos, pelo Ministro que presidir a audiência pública,
selecionando e divulgando as pessoas que estão habilitadas a se manifestar, bem como a ordem e
tempo que cada um será ouvido (art. 154, Parágrafo único, III);
Limitação do debate ao tema por parte dos oradores que se manifestarem na audiência
(art. 154, Parágrafo único, IV);
Transmissão da audiência pública pela TV Justiça e pela Rádio Justiça (art. 154, Parágrafo
único, V);
Registro dos trabalhos da audiência pública, para juntada ao processo ou arquivamento no
âmbito da Presidência, conforme for o caso (art. 154, Parágrafo único, VI).
Desde a edição da lei em dezembro de 1999, até o final de 2014, tem-se registro da

37

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Emenda Regimental nº 29, de 18 de fevereiro de 2009. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/EMENDAREGIMENTAL029-2009.PDF. Acessado em 18/02/2015.
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, de 15 de outubro de 1980. Publicado no DOU
de
27/10/1980,
p.
8665-8677.
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/REGIMENTOINTERNO19801.pdf.
Disponível
em
18/02/2015.
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realização de 16 audiências públicas no Supremo Tribunal Federal39, dentre as convocadas por
Ministros Relatores e pelo Presidente daquela Corte, sendo que a primeira audiência ocorreu no
dia 20 de abril de 2007, convocada pelo Min. Ayres Britto, Relator da ADI nº 3.510, para subsidiar
o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade em que se impugnavam dispositivos da Lei
de Biossegurança (Lei nº11.105/2005), no tocante à constitucionalidade do uso de células-tronco
embrionárias em pesquisas científicas para fins terapêuticos.
Segundo Monteiro40, as inovações trazidas pelas Leis nº 9.869/99 e nº 9.882/99, incluindo a
previsão da realização das audiências públicas, permitindo a participação da sociedade nas
decisões judiciais envolvendo o controle da constitucionalidade das leis, marca uma mudança de
paradigma do modelo clássico de hermenêutica constitucional (fechada), para uma hermenêutica
constitucional aberta, defendida pelo jurista alemão Peter Habërle41, na obra “Hermenêutica
constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a
interpretação pluralista e ‘procedimental’ da Constituição”.
Ainda que a previsão legal da audiência pública, no âmbito judicial, esteja limitada à
competência do Supremo Tribunal de Justiça para as ações direta de inconstitucionalidade e a
declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a
ideia de se estender tal instituto a outras Cortes e aos Juízos de 1º Grau vem sendo debatida na
doutrina. O Superior Tribunal de Justiça deu o primeiro passo nessa direção, em 2014, ao realizar
sua primeira audiência pública judicial para subsidiar o julgamento do Recurso Especial nº
1.419.697, no qual se questiona os chamados “sistemas de scoring”, convocada pelo Ministro
Relator Paulo de Tarso Sanseverino.
Sem adentrar na discussão sobre o alcance político que o uso das audiências públicas pode
representar, notadamente quando se tem em debate o ativismo judicial da Suprema Corte42, a
39

Segundo
informações
disponíveis
no
site
http:www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublica.asp?tipo=realizada#.
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MONTEIRO, Maurício Gentil. A realização de audiências públicas e o ativismo judicial do STF – revisando a sociedade aberta dos
intérpretes da Constituição. Disponível em http://www.osconstitucionalistas.com.br/audiencias-publicas-e-o-ativismo-judicialdo-stf. Acesso em 22/02/2015.
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Segundo Habërle: “No processo de interpretação constitucional, estão potencialmente vinculados todos os órgãos estatais, todas
as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado como
numerusclausus de intérpretes da Constituição. [...] A interpretação constitucional é, em realidade, mais um elenco da sociedade
aberta. Todas as potências públicas, participantes materiais do processo social, estão nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo,
elemento resultante da sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte dessa sociedade. Os critérios de interpretação
constitucional hão de ser tanto mais abertos quanto mais pluralista for a sociedade. (HABËRLE, Peter. Hermenêutica
constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e
“procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997, p. 13).
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Reflexão trazida pelo Professor Maurício Monteiro, na conclusão de seu artigo, quando afirma: “Em momento de ativismo
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ampliação de sua utilização, além das ações de controle constitucional, poderá tornar-se um
importante instrumento a possibilitar a participação da sociedade em prol da discussão dos
interesses que envolvem o meio ambiente, notadamente pelas peculiaridades que trazem em si o
Direito Ambiental.

AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS JUDICIAIS NOS CASOS AMBIENTAIS
Dentre as audiências públicas já realizadas pelo Supremo Tribunal Federal, destacam-se
quatro casos, os quais tinham por controvérsia matéria de cunho ambiental, sendo eles:
a) Caso da Importação, pelo Brasil, de Pneus Usados: realizada em 27 de junho de 2008,
convocada pela Ministra Carmem Lúcia, na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) nº 101. A discussão girou em torno da posição contrária do Governo Federal
à importação de carcaças de pneus usados, defendida por empresas brasileiras que utilizavam
desta matéria-prima para o fabrico de pneus reformados. O Governo entendia que a utilização
destes pneus afetava o meio ambiente ecologicamente equilibrado e também a saúde humana43.
b) Caso da Proibição do uso de amianto: realizada em 24 e 31 de agosto de 2012,
convocada pelo Ministro Marco Aurélio, para subsidiar o julgamento de ADI nº 3.937aforada pela
Confederação Nacional de Trabalhadores na Indústria (CNTI) em que é posta em causa a Lei
Estadual nº 12.684/0744, do Estado de São Paulo, ao proibir, em seu território, produtos materiais
ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros materiais que,
acidentalmente, tenham fibras de amianto na sua composição45.
c) Caso das Queimadas em Canaviais: realizada em 22 de abril de 2013, convocada pelo
Ministro Luiz Fux, para subsidiar o julgamento do Recurso Extraordinário nº 586.224, no qual o
Estado de São Paulo se insurge contra a lei do município de Paulínia (SP) que proíbe a realização
judicial tão recente quanto intenso, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal tem exercido um protagonismo político
exagerado e comprometedor do equilíbrio democrático, a realização de audiências públicas pode significar mais um capítulo
desse fenômeno. O risco da utilização (ainda que involuntária) excessiva das audiências públicas como mais um capítulo do
protagonismo político do STF deve ser melhor examinado pela doutrina e pelos próprios Ministros da Suprema Corte, sob pena
de comprometer as louváveis virtudes que o novo mecanismo processual comporta”. (in MONTEIRO, Maurício Gentil. A
realização de audiências públicas e o ativismo judicial do STF – revisando a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição).
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de queimadas nas plantações de cana, sob a alegação de que a lei municipal prejudica a economia
do Estado e atrapalha o controle ambiental da atividade, impossibilitando as colheitas anuais. O
município, por sua vez, alega que a prática suja a cidade, causa doenças respiratórias na população
e intoxica os cortadores de cana46.
d) Caso do Campo Eletromagnético de Linhas de Transmissão de Energia: realizada nos
dias 6, 7 e 8 de março de 2013, convocada pelo Ministro Dias Toffoli, para subsidiar o julgamento
do Recurso Extraordinário nº 627.189, interposto pela Eletropaulo Metropolitana - Eletricidade de
São Paulo S.A. contra a decisão da Câmara Especial do Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJ-SP), que determinou a redução do campo eletromagnético em linhas de
transmissão de energia elétrica localizadas nas proximidades de dois bairros paulistanos, em razão
de alegado potencial cancerígeno da radiação produzida (princípio da precaução). A controvérsia
cingia-se às consequências da radiação eletromagnética para a saúde e os efeitos da redução do
campo eletromagnético sobre o fornecimento de energia47.
Destes casos, apenas o primeiro encontra-se, até o momento, julgado, sendo a decisão
favorável à proteção do meio ambiente, com base nos princípios constitucionais do
desenvolvimento sustentável e da equidade e responsabilidade intergeracional, apontando à
necessidade de “um meio ambiente ecologicamente equilibrado: preservação para a geração atual
e para as gerações futuras”, segundo ementa do Acordão, julgado em 24/06/200948.
De qualquer sorte, tais exemplos fortificam a importância do procedimento aberto e
democrático na prestação jurisdicional, possibilitando-se ouvir os argumentos e defesa de
especialistas e de quem possa ser direta ou indiretamente atingido pelo julgamento, mormente
em questões relevantes envolvendo o Direito Ambiental. Trata-se de uma “nova dogmática
processual para a tutela do meio ambiente”49, segundo Staffen e Bodnar.
46
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Entretanto, no campo de Direito Ambiental, tal instituto não deve permanecer adstrito às
ações de controle de constitucionalidade, urgindo que venha ganhar corpo e forma também na
Justiça de 1ª e 2ª instância, onde não se tem notícia da utilização de audiências públicas para
subsidiar julgamentos de casos relevantes ambientais50.
A propósito, como destaca Lacerda, se a preservação do meio ambiente é direito dos
homens e dever de todos, é admissível ao juiz de primeiro grau que aplique analogicamente a
regra contida no art. 9º, § 1º da Lei nº 9.868/99, para o fim de convocar a audiência pública em
matéria ambiental, que guarde relevância para a comunidade local, amparado pelos princípios
constitucionais, como o do contraditório, numa perspectiva pública, uma vez que todos aqueles
que podem ser potencialmente atingidos por uma decisão, de forma difusa ou individualizada,
possuem, em tese, legitimidade para participar do processo51.
Neste ponto, explica Lacerda:
Portanto, a sentença judicial que encerra o processo ambiental após ter comportado o
procedimento acima previsto de audiências públicas, deve levar em consideração os argumentos
levantados na referida reunião formal. Apesar de não vinculativos, recomenda-se que a decisão seja
fundamentada seja para acolher as razões ali esposadas, seja para rechaçá-las, tudo com base no art.
93 IX da CRFB e, sobretudo, com vistas a fomentar legitimidade aqui propugnada, melhorar o
conteúdo das decisões neste âmbito e criar-se uma cultura de coparticipação responsável nos
52
assuntos ambientais com vistas a fomentar uma cidadania ambiental .

Conforme Staffen e Bodnar, ao se referirem à necessidade de uma nova dogmática
processual, “faz-se imperioso olhar o novo com a visão renovada”, propondo:
a consolidação de uma nova cultura na prestação jurisdicional para a proteção do direito
fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado. Cultura estaque efetivamente contribua para a
emancipação do homem na sociedade [...] que efetivamente transforme o foro judicial em um
53
espaço ampliado de cidadania substancialmente democrática .

dbjOP-R- An3gwu0zFGf4rxg&sig2=dpJ2RFP5BfXNG1PSSoLEMw . Acessado em: 15.02.2015.
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Trata-se, segundo Abreu, de transformar o processo num locus da cidadania inclusiva:
O Judiciário, na democracia contemporânea, tem um papel indeclinável. Concebido
autonomamente, numa visão liberal de divisão de funções, fundante do Estado Moderno, assume
novos desafios nesse novo patamar civilizatório, principalmente em países emergentes, como o
Brasil, transformando-se num locus da cidadania inclusiva e de concretização de direitos
54
proclamados na Constituição e efetivados no processo .

Porém, como adverte Lacerda, as audiências públicas devem servir a casos efetivamente
“paradigmáticos”, ou seja, “entendidos como aqueles que repercutam socialmente”55, não podem
subsidiar “decisões populistas”, isto é, fundadas na opinião pública e midiática56. Por isso mesmo o
referido autor destaca que a abertura à participação popular, através das audiências públicas, não
significa que o juiz esteja vinculado às deliberações tomadas nelas, pois o “compromisso do juiz
deve ser com a Constituição”57, só assim, pode-se garantir a legitimação da decisão judicial em um
Estado Democrático de Direito.
Não obstante se reconheça a necessidade de “uma nova dogmática processual para tutela
do meio ambiente”58, em busca da solução aos problemas ambientais, é certo que, no Brasil, a
participação popular nas questões ambientais é ainda exíguo, a exemplo das audiências públicas
no processo de licenciamento, que são usadas inadequadamente, que, segundo Staffen e
Bodnar59, indicam um grande deficit democrático.
Portanto, trata-se de um longo caminho a percorrer, posto que, se é verdadeira a
necessidade de uma nova postura do Poder Judiciário para enfrentar as demandas ambientais, é
necessário também que seja promovida, com urgência, a educação ambiental em todos os níveis
da sociedade, pois somente diante da informação e educação é possível a construção de pilares
sólidos para a efetiva participação de todos na construção de uma sociedade pautada pelo
princípio da Sustentabilidade.
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Editorial, 2011. p. 492.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme visto, o princípio da participação é fundamental para a proteção do meio
ambiente, e se torna um imperativo diante da inviabilidade de se alcançar resultados eficientes e
justos sem o engajamento de todos.
A abertura para a participação do cidadão na política ambiental, no Brasil, tem tomado, aos
poucos, espaço nas três esferas de Poder, ou seja, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário,
garantida por meio de instrumentos como a lei de inciativa popular, o referendo, o plebiscito,
composição do CONAMA, ações mandamentais e audiências públicas.
Porém, o aporte normativo ainda não corresponde a uma participação popular efetiva,
possivelmente pela ausência de um espírito de cidadania do brasileiro, o qual costuma se eximir
da participação dos assuntos políticos, e também pela ausência de conhecimento de causa sobre
os problemas ambientais que lhe cercam.
Desta forma, o primeiro passo à construção da cidadania participativa ambiental é a
Educação, voltada não só à formação profissional dos indivíduos, mas à formação de cidadãos
críticos e cientes de seus direitos e responsabilidades na comunidade e no meio ambiente em que
vivem.
Verifica-se que a audiência pública judicial, embora inserida no campo normativo em 1999,
com as leis que tratam das ações de controle da constitucionalidade (Leis nº 9.868/99 e nº
9.882/99), cuja competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, começou a ser utilizada nos
julgamentos da Alta Corte apenas em 2007, ainda é pouco utilizada nas lides ambientais (das
dezesseis realizadas, apenas quatro se referiam a questões envolvendo o Meio Ambiente),
revelando que o princípio participativo na seara Ambiental é ainda um ideal a ser perseguido.
De outro vértice, no campo de Direito Ambiental, a utilização das audiências públicas não
deve permanecer adstrita às ações de controle de constitucionalidade, urgindo que venha ganhar
corpo e forma também na Justiça de 1ª e 2ª instância, para subsidiar julgamentos de casos
relevantes ambientais.
Com efeito, estes são novos desafios que devem ser enfrentados não só pelos
ambientalistas, sociólogos e cientistas, mas pelos operadores do Direito, e levados ao campo
prático, pois somente assim poder-se-á promover uma legítima participação da sociedade, em prol
da construção de um verdadeiro Estado Democrático de Direito voltado ao um Meio Ambiente
536
Produção Científica CEJURPS – 2015

sustentável e equilibrado.
Nesse sentido, ganha relevante importância o papel do Poder Judiciário na mudança de
paradigmas, a fim de buscar um procedimento judicial aberto e democrático, rompendo-se com
estruturas procedimentais que não comportam as novas exigências impostas pelo Direito
Ambiental.
Por fim, deve-se reconhecer que a matéria ambiental, por sua amplitude e pelos interesses
difusos a ela inerentes, enseja uma postura audaciosa do Judiciário, voltada às exigências de se
preservar a vida do Planeta, não só para as atuais gerações, mas para as gerações futuras, bem
como a imperiosa necessidade de se prolongar a existência da espécie humana na Terra, a qual
está exposta ao risco de extinção, se não houver a conscientização e mudança de atitudes do
homem na sua relação com o Meio Ambiente.
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SANEAMENTO PARA UMA CIDADE SUSTENTÁVEL

Lucia Dal Pont1

RESUMO
O artigo versa acerca de cidades sustentáveis, especialmente no que tangem ao
saneamento ambiental, de forma a demonstrar a importância da matéria, para a saúde da
população. Iniciando-se com uma breve apresentação de conceitos e formação de cidades.
Partindo dessa contextualização a pesquisa em tela evolui abordando os problemas que atingem
grande parte das cidades concentradas. Na sequência são apresentadas as questões relacionadas
ao saneamento básico e a saúde da população. Por fim, apresenta-se a legislação pátria vigente e
seus reflexos.

PALAVRAS-CHAVE: Saneamento; sustentabilidade; saúde.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa tem como finalidade contribuir para uma vida mais saudável nas
cidades, para tanto é necessário que as cidades se desenvolvam de forma econômica, social e
ambientalmente sustentável, com equilíbrio.
O crescimento desenfreado, sem governança adequada, sem planejamento suficiente, sem
políticas públicas efetivas, dos centros urbanos tem causado má qualidade de vida a população.
Com a diminuição constante da população rural em detrimento da busca, muitas vezes
falsa, do bem estar social criado, principalmente pelo modelo socioeconômico do consumismo, as
áreas urbanas vão inchando e os equipamentos urbanos não evoluem quase nada.
A grande demanda pela vida urbana resulta na valorização das áreas centrais e a
consequente expulsão para as periferias da população menos favorecida financeiramente.
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Nas periferias se encontram normalmente as áreas de preservação, encostas de morro,
margem de rio. E como essas populações são geralmente carentes, também não possuem
condições de implantar equipamentos básicos, como destinação e tratamento esgoto, gerando
problemas de saúde, enormes prejuízos ao meio ambiente e afetando consequentemente toda a
população com erosão de direitos sociais.
Giza-se, todavia, que estes não são os únicos problemas de saneamento básicos
encontrados nas grandes concentrações urbanas. O saneamento básico, que impacta diretamente
o meio ambiente, compõe-se dos tratamentos e distribuição de água potável, esgotamento
sanitário, manejo de resíduos sólidos, drenagem, manejo das águas pluvial urbana e limpeza
urbana.
Este estudo será direcionado ao esgotamento sanitário.
Utilizou-se para o presente estudo o método dedutivo na Fase de Investigação, o método
cartesiano na Fase de Tratamento de Dados e os resultados são relatados no presente estudo no
modo indutivo, sendo operadas as técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e
da Pesquisa Bibliográfica.2

CIDADES - BREVES NOÇÕES SOBRE CIDADES
A cidade no escrito por Goitia é:
a aglomeração humana fundada num solo convertido em pátria, cujas estruturas internas e externas
se constituem e desenvolvem por obra da história, para satisfazer e exprimir as aspirações da vida
3
coletiva, não só a que nelas se desenvolvem, mas também da humanidade em geral.

Cidades, área urbana, aglomerado de pessoas, lugar intrigante, onde “todos” querem viver,
onde se mora, trabalha, estuda e se diverte. São lugares tão especiais que as pessoas, via de regra,
quando tiram férias, nos seus momentos de lazer, viajam, se deslocam, para os centros urbanos,
para grandes cidades. Diante disso, busca-se apontar pontos que devem ser melhorados para o
bem estar dos cidadãos, porque o homem não cuida adequadamente do ambiente em que vive.
Não é simples categorizar o que é uma cidade, sendo que para os Bursztyn’s, área urbana é
legalmente qualquer sede de município, ainda que seja um pequeno aglomerado de edificações,
também é reconhecida como cidade toda aglomeração com mais de 2.000 habitantes, ainda que
2

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática, 2011, p. 97-125.

3

GOITIA, Fernando Chueca. Breve história do urbanismo. 5 ed. Lisboa: Presença, 2003, p. 14.
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não possua atividades e funções tipicamente urbanas, como comércio e serviços.4
As populações das cidades cresceram em demasia nas últimas décadas, os equipamentos
urbanos 5 não acompanharam de forma equilibrada, consequentemente os ambientes são
afetados, aumentando também os problemas característicos das urbes, como forte pressão sobre
os equipamentos, reduzindo a qualidade de vida da população e a demanda por investimentos
corretivos6.
O crescimento rápido das cidades brasileiras ocorreu sem uma base jurídica adequada ou
mesmo a implementação de qualquer política pública específica, provocou, então, mudanças
drásticas na sociedade brasileira, de ordem socioeconômica, territorial, cultural e ambiental.7
Com a grande demanda pela vida nos centros urbanos e com o sistema econômico vigente,
as áreas citadinas tiveram grande valorização, levando grande parte da população, especialmente
os menos favorecidos economicamente a morarem em áreas com custos de vida menor.
Destacando que estas áreas, comumente, são encostas de rios, morros, áreas de preservação,
onde não há infraestrutura, equipamentos básicos para moradias dignas.
Como bem escreve Boeing a concentração cada vez maior nos arredores dos centros
urbanos reflete o descaso social-urbano
perante os recursos hídricos, verificado inúmeras vezes em indústrias que despejam suas águas
residuárias poluídas em mananciais, em palafitas e ocupações humanas subnormais do meio urbano,
onde é comum o descarte de rejeitos domésticos em rios, configura-se como um fenômeno
socioespacial comum no Brasil. Todavia, a realidade socioeconômica verificada em países de
economia semelhante, sobretudo na América Latina, Ásia e África, faz emergir periferias urbanas
insalubres e caóticas em espaços não passíveis de ocupação humana perante a legislação ambiental,
8
já que esses se localizam próximos aos rios que acabam servindo como sumidouro de seus resíduos.

4

BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão ambiental – caminhos para a sustentabilidade.
Rio de Janeiro: Garamond. 2012. p. 543.

5

Equipamento urbano, segundo Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, na norma brasileira NBR 9284, são “todos os
bens públicos ou privados, de utilidade pública, destinados à prestação de serviços necessários ao funcionamento da cidade,
implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos e privados”. Disponível em:
http://www.normas.com.br/?p=29&q=NBR9284&lang=pt-BR&email=. Acesso em 10 out. 2014. E nos termos da Lei Federal
6.766/79, consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água potável, serviços de escoamento das
águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, energia elétrica pública e domiciliar, vias de circulação, rede telefônica
e gás canalizado. BRASIL. Legislação. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e
dá outras Providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm. Acesso em 08 de set. 2014.

6

BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão ambiental – caminhos para a sustentabilidade.
Rio de Janeiro: Garamond. 2012. p. 543.

7

LUCENA, Felipe Campos; SILVA, Maria Eliza Lemos Schueller Pereira da. O direito à cidade sustentável como direito fundamental.
Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_814.pdf >. Acesso em 14 set 2014.

8

BOEING, Fábio. Saneamento ambiental e saúde pública: uma interface para a Qualidade de vida e o desenvolvimento
sustentável. Disponível em: www.uniarp.edu.br/periodicos/index.php/ries/article/download/.../135. 2013. p. 106. Acesso em 20
out 2014.
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Também as governanças, especialmente as ambientais, não apresentaram efetividade no
sentido de orientar e ordenar o crescimento das cidades de maneira sustentável.
Utiliza–se, aqui, das concepções prescritas pelos Bursztyn’s9 para compreender governança
ambiental, sendo um conglomerado de práticas que abarcam instituições e interfaces de atores e
interesses, voltados à conservação da qualidade não somente do ambiente natural, mas também
daquele construído (artificial), em sintonia com os princípios da sustentabilidade, envolvendo toda
sociedade, sendo um complexo jogo de pressões e representações, onde os governos devam ser
parte ativa, contanto, todavia com outras forças atuantes, como os movimentos sociais, políticos,
econômicos. Ressaltando ainda que a governança adequada demanda tempo, dever ser
construída por etapas, como a construção e a capacitação institucionais, que devem ser construída
em conformidade com as reais características de cada nação, devendo apresentar flexibilidade
para mudanças.

O ESTATUTO DA CIDADE
O estatuto da cidade, ou lei do meio ambiente artificial como ficou conhecida a Lei Federal
10.257/01, surgiu, especialmente, para buscar cidades atraentes para se viver, da verificação da
insuficiência dos instrumentos tradicionais, para resolução dos crescentes e complexos problemas
urbanos, advertindo ainda, Lucena que com a referida lei o direito urbanístico foi inovado,
regulando “o uso da propriedade urbana com vistas a assegurar o bem estar dos cidadãos, o
equilíbrio ambiental e o desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana”,
objetivando a efetividade do direito às cidades sustentáveis10.
No tangente ao direito as cidades sustentáveis extrai-se dos escritos por Lucena que a lei
do meio ambiente artificial prescreve um “direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento
ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as presentes e futuras gerações (art. 2º, I)”11. Percebe-se, entretanto, pouca efetividade
neste sentido, os centros urbanos estão cada vez mais caóticos, não há modernamente
preocupação com gestão democrática e participativa da cidade.
9

BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão ambiental – caminhos para a sustentabilidade.
Rio de Janeiro: Garamond. 2012. p. 163-166.

10

LUCENA, Felipe Campos; SILVA, Maria Eliza Lemos Schueller Pereira da. O direito à cidade sustentável como direito
fundamental. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_814.pdf >. Acesso em 14 set 2014.

11

LUCENA, Felipe Campos; SILVA, Maria Eliza Lemos Schueller Pereira da. O direito à cidade sustentável como direito
fundamental. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_814.pdf >. Acesso em 14 set 2014.
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No contexto da referida lei, surge o direito à cidade sustentável, onde o viver deve ser
interligado, deve ser facilitada para o bem estar e saúde do povo, pois a urbe adquire “a condição
de espaço coletivo culturalmente rico e diversificado que pertence a todos os seus habitantes”12,
devendo ser assegurado o direito a uma cidade saudável a todas as pessoas, sem discriminação de
qualquer ordem, bem como, “garantido o usufruto dela dentro dos princípios da sustentabilidade,
democracia, equidade e justiça social. A qualidade de vida urbana recebe influxos constitucionais,
dotando-a de força normativa vinculante.”13
Assim, o planejamento urbano passou a ser função de responsabilidade direta do
munícipio, da administração pública local, “e tem por objetivo atender a uma função social que
apresenta como componentes essenciais: moradia, meio ambiente equilibrado, equipamentos e
serviços urbanos, saneamento básico, transporte público, cultura e lazer”14.

PREOCUPAÇÕES PARA O ATINGIMENTO DE CIDADES SUSTENTÁVEIS
Escrevem Leite e Awad, que cidades sustentáveis precisam “atender aos objetivos sociais,
ambientais, políticos e culturais, bem como aos objetivos econômicos e físicos de seus
cidadãos”15. Cidade “é um organismo dinâmico tão complexo quanto a própria sociedade e
suficientemente ágil para reagir com rapidez às suas mudanças que, num cenário ideal, deveria
operar em ciclo de vida contínuo, sem desperdícios”16.
Para Silva cidades sustentáveis seriam aquelas “em que seus próprios cidadãos foram
chamados a opinar sobre o futuro de seu traçado, sobre as medidas urbanísticas corretivas
necessárias, sobre os equipamentos e serviços públicos desejados, ou ainda, sobre as políticas
públicas futuras”17.
A maior parcela dos brasileiros está sujeita, sob a ótica ambiental, aos problemas que são
12

LUCENA, Felipe Campos; SILVA, Maria Eliza Lemos Schueller Pereira da. O direito à cidade sustentável como direito
fundamental. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_814.pdf >. Acesso em 14 set 2014.

13

LUCENA, Felipe Campos; SILVA, Maria Eliza Lemos Schueller Pereira da. O direito à cidade sustentável como direito
fundamental. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_814.pdf >. Acesso em 14 set 2014.

14

LUCENA, Felipe Campos; SILVA, Maria Eliza Lemos Schueller Pereira da. O direito à cidade sustentável como direito
fundamental. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/07_814.pdf >. Acesso em 14 set 2014.

15

LEITE, Carlos; AWAD, Juliana di Cesare Marques. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num
planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. p. 135.

16

LEITE, Carlos; AWAD, Juliana di Cesare Marques. Cidades sustentáveis, cidades inteligentes: desenvolvimento sustentável num
planeta urbano. Porto Alegre: Bookman, 2012. p. 135.

17

SILVA, Carlos Sérgio Gurgel da. Política urbana brasileira: em busca de cidades sustentáveis. Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n.
3532, 3 mar. 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/23856>. Acesso em14 set. 2014.
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típicos das cidades, relevando-se que tais problemas tendem a ser mais graves na proporção
direta do tamanho das aglomerações.18
Nesse norte escreve Ribeiro que:
O modelo industrial de desenvolvimento acelerou as migrações e a explosão demográfica, que
dificultam as tentativas de planejamento e de controle ambiental urbano. Há, então,
desorganização, ingovernabilidade, desperdício de recursos financeiros e degradação de recursos
naturais.
Recursos financeiros decrescentes e a demanda acumulada para a criação de bens e serviços
habitacionais, moradia, infraestrutura de abastecimento de água, esgoto e serviços de saúde e
19
educação, aumentam o drama ambiental urbano .

Além dos descritos acima por Ribeiro, muitos outros problemas ambientais característicos
das concentrações urbanas podem ser destacados como: a) deficiência dos serviços de
saneamento ambiental, como abastecimento de água potável, sistema de coleta e tratamento de
esgotos, coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos e drenagem urbana; b) poluição:
industrial, do ar, visual, sonora; f) ocupação de encostas e de fundos de vale, que provoca
deslizamentos e enchentes; g) pouca disponibilidade e manutenção inadequada de áreas verdes.20
Postas algumas questões ambientais que atormentam as cidades, prejudicando
sobremaneira a qualidade de vida da população, o presente estudo será delimitado na observação
das deficiências dos serviços de saneamento ambiental, concentrando-se no saneamento básico.
Releva-se que não há saúde sem um sistema de saneamento básico, sem um mínimo existencial
ecológico, compreendendo como essenciais os serviços de abastecimento de água potável e coleta
e tratamento de esgoto.
Benjamin aduz que “quase sempre quando se ampara o ambiente está-se beneficiando a
saúde humana e vice-versa”21.

SANEAMENTO AMBIENTAL BÁSICO
É considerado precursor do saneamento básico no Brasil, o engenheiro sanitarista Francisco
18

BURSZTYN, Maria Augusta; BURSZTYN, Marcel. Fundamentos de política e gestão ambiental – caminhos para a sustentabilidade.
Rio de Janeiro: Garamond. 2012. p. 543.
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RIBEIRO, Maurício Andrés. Ecologizar: vol. 2 – métodos para a ação. 4 ed. rev. ampl. Brasília: Universa, 2009. p. 291.
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Rio de Janeiro: Garamond. 2012. p. 543.
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Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (organizadores). Direito constitucional ambiental brasileiro. 5 ed. rev. São Paulo:
Saraiva. 2012. p. 117.
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Saturnino Rodrigues de Brito, o "Saturnino de Brito", tendo realizado importantes estudos de
saneamento básico e urbanismo em várias cidades do país, destacando-se Campos no Rio de
Janeiro em 1864 e Pelotas no Rio Grande do Sul em 1929. Saturnino de Brito ficou conhecido,
especialmente pela criação do tanque fluxível22, utilizado no Brasil e em toda a Europa no século
XX, o qual deixou de ser usado na década de 1970 quando foi adotado para o cálculo das redes de
esgotos sanitários, o sistema da tensão trativa.23
O setor de saneamento básico no Brasil começou a se estruturar na década de 1970, com a
implantação do Plano de Saneamento básico no Brasil – PLANASA, o qual “foi o primeiro e único
até hoje a oferecer resultados satisfatórios durante toda sua vida, até ser intencionalmente
destruído”24.
Para Ribeiro “A agenda clássica do saneamento contempla cinco grandes aspectos: o
abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgotos, o controle de vetores de doenças, o
lixo, a drenagem”25.
O abastecimento de água e esgotamento sanitário são fatores importantes para a
qualidade da vida no planeta e para o desenvolvimento. Demandam volumosos investimentos que
poucos municípios foram capazes de empreender. Nas áreas periféricas aos grandes centros
urbanos as condições de insalubridade ambiental agravam-se com a carência de abastecimento e
de esgotamento sanitário. Apesar de sua importância para a função econômica nas cidades, a
temática em comento não têm merecido investimentos correspondentes. 26
Saneamento básico, especificamente a coleta e tratamento de esgoto, é um tema
tormentoso, que afeta toda a população mundial, não merecendo a devida atenção dos sistemas
de políticas públicas, por demandar estruturas não aparentes, mas consequências muito
aparentes, especialmente para vida saudável. E o uso irracional do solo com a falta de destinação
adequada e tratamento de esgoto, impacta de modo violento o meio ambiente, contaminando
entre outras coisas, as águas, o solo, o ar.
22
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Nessa linha de pensamento Ribeiro assevera que
[...] o principal sentido da ação ecológica é melhorar a saúde do ambiente, das espécies vivas e das
pessoas e a qualidade de vida no presente, de modo a reduzir o sofrimento associado às doenças, à
falta de higiene, à sujeira e ao lixo. [...] Sociedade e ambiente saudáveis têm mais possibilidade de
abrigar indivíduos e comunidades saudáveis do que sociedades violentas, injustas, desiguais, vivendo
em ambiente sujo, poluído ou degradado, que produza doenças. [...] O homem é produto do meio e
um ambiente doente prejudica a saúde humana. Quando o ambiente está doente, as pessoas
tendem a adoecer. Ambiente saudável possibilita melhor qualidade de vida. [...] A educação sanitária
e ambiental e a educação para a saúde são fundamentais para mudar hábitos e comportamentos
nocivos ao meio ambiente e para estimular a redução do lixo e dos desperdícios. [...] Qualidade
27
ambiental é requisito para a saúde.

Não se pode olvidar que as cidades são ecossistemas com altíssimo grau de intervenção
humana, da mesma forma que os ecossistemas naturais e que deve haver “interações entre as
regiões que as abastecem de água, de ar, de alimentos, de combustíveis e de outras formas de
energia essenciais para seu funcionamento; de materiais que nela são processados e
transformados em moradias e bens de consumo”28.
Asseverando ainda Ribeiro que os intercâmbios entre as regiões abastecedoras das urbes
devem ser harmônicos, equilibrados uma vez que processam e transformam a matéria e a energia
que nelas entram em:
resíduos e rejeitos de vários tipos e que são objeto de saneamento ambiental: o ruído, o ar poluído,
a água poluída pelos esgotos domésticos e industriais, o lixo doméstico, hospitalar, industrial.
Produzem também, efeitos sobre a qualidade de vida, que para realizar-se precisa dispor de
condições de educação, de convívio social saudável, de padrões materiais de vida e de condições de
saúde. A saúde, por sua vez, depende de boas condições de trabalho, habitação, alimentos,
29
educação, assim como cuidados preventivos, água e saneamento ambiental.

E ainda nessa linha de pensamento, de que para uma cidade saudável, sustentável, a
qualidade vida dos cidadãos deve ser boa para todos e não apenas para os mais favorecidos
financeiramente, é que todos os ambientes sociais devem funcionar em perfeita sintonia, pois
caso contrário à população, a vida no planeta, será afetada é o que se extraí dos apontamentos de
Ribeiro:
A carência de saneamento ambiental, especialmente de disposição final adequada de lixo, bem
como de tratamento de esgotos, repercute diretamente sobre a qualidade da água. A gestão de
recursos hídricos está estreitamente relacionada com a gestão do saneamento. Da mesma forma, o
regime hídrico das bacias hidrográficas é diretamente afetado pelos sistemas de drenagem urbana e
rural. Os ecossistemas urbanos causam impermeabilização dos solos, devido à pavimentação viária e
às edificações urbanas. Dessa forma, o uso e a ocupação dos solos alteram as condições hidrológicas
27
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e de drenagem, e causam enchentes e inundações. A adequada gestão territorial e organização do
espaço, levando em consideração as taxas de impermeabilização dos solos, é essencial para garantir
30
a gestão de recursos hídricos.

Implantar “sistemas de tratamento de esgotos sanitários e sistemas adequados de
disposição final de lixo é forma de impulsionar o investimento em saneamento básico e ambiental,
essencial para garantir condições de saúde e bem-estar.31”
Repisa-se e extrai-se do prelecionado por Boeing que para alcançar ou melhorar a
qualidade de vida nas cidades é necessário uma gestão urbana efetiva, e esta deve ser integrada,
interligada,
[...] contemplando, em sua ampla esfera setorial, a dimensão socioambiental, pois somente uma
gestão que articule sistematicamente todos elementos a serem gerenciados pela cidade será capaz
de construir a sustentabilidade urbana. Portanto, a dimensão ambiental da gestão urbana contribui
para atenuar os problemas de saúde coletiva, pois suas ações contemplam os requisitos básicos da
(re)construção de um ambiente urbano saudável através de sua higienização, implantação de
políticas públicas que contemplem a educação ambiental, consolidação de leis municipais
condizentes com a sustentabilidade, oferta de mecanismos de controle da proliferação canina (canis
lupus familiaris) e de outras populações de espécies indutoras de zoonoses – doenças
infectocontagiosas transmissíveis entre animais e homem. Para tanto, a elaboração participativa
prevista no Plano Diretor Municipal, em conformidade com o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257 de
10.07.2001), servirá como estratégia para o Poder Público consolidar um plano de gestão eficiente
para o município, que, por meio da realização de audiências públicas, ouvirá os anseios da
população, oferecendo subsídios que fundamentem a construção da sustentabilidade urbana
32
atendendo os princípios da democracia.

Não se deve esquecer o caráter ambiental de certos direitos e que todas as pessoas tem
direito a vida digna, o que passa necessariamente pelo direito a saúde, o que sem um ambiente
saudável, sem um sistema de esgotamento adequado não será possível.
A despeito do caráter ambiental de certos direitos, deveres, princípios e instrumentos,
Benjamin explica que:
[...] por vezes é original ou direto (direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ou o
princípio poluidor-pagador, p.ex.); por outras, derivado, reflexo ou indireto. São derivados, reflexos
ou indiretos na medida em que, embora não cuidem de maneira exclusiva ou precípua do ambiente,
acabam, tangencialmente ou por interpretação, por acautelar valores ambientais (direito à vida,
direito à saúde, direito de propriedade com função social, direito à informação, direitos dos povos
33
indígenas, direito ao exercício da ação popular e ação civil pública, para citar alguns).
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Como todos os fatores vivenciais estão interligados é cediço que se faz necessário muita
informação para a população em busca de um planeta sustentável, onde se possam manter as
espécies vivas, no que Freitas ao escrever sobre a necessidade da educação ambiental para o bemestar da vida no planeta, afirma que:
A sustentabilidade prescreve que o progresso material não pode sonegar o imaterial, convindo
praticar uma educação multidimensional balanceada (desde a mais tenra idade), no campo das
inteligências e da vontade, para sobrepassar os arrolados vieses de julgamento, no processo
de tomada da decisão. Com efeito, a sustentabilidade tem de iluminar as decisões estratégicas
rumo à economia de baixo carbono, criando novo padrão de responsabilidade e de
34
sindicabilidade (para fazer valer, por exemplo, o direito efetivo a cidades sustentáveis).

Assim, tem-se que uma boa educação ambiental de base somada uma efetiva gestão35,
governabilidade ambiental são caminhos a serem construídos para o atingimento do bem estar do
ser humano.

O SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL E SUA LEGISLAÇÃO
O saneamento básico compreende o conjunto de infraestruturas e medidas adotadas pelo
governo, com o objetivo de oferecer melhores condições de vida para a população. No Brasil a Lei
Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 200736, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico, englobando abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbano e o manejo de
resíduos sólidos.
Nos últimos 20 anos, segundo Pena, os serviços de saneamento básico no Brasil obtiveram
significativos avanços. Todavia, ainda existem muitos problemas, especialmente relacionados com
as desigualdades regionais quanto à disponibilidade de infraestruturas, um espelho do
desenvolvimento desigual do território brasileiro37.
A arquiteta Ermínia Maricato registra que:
Grande parte da população urbana, sem qualquer alternativa legal, invade terra para morar. As
terras que não interessam ao mercado imobiliário e são ocupadas pela população de baixa renda são

Saraiva. 2012. p. 122.
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exatamente as áreas de ecossistema frágil, sobre as quais incide a legislação de proteção ambiental.
Áreas de proteção de mananciais, mangues, dunas, beira de córregos, várzeas, encostas íngremes e
38
espaços cobertos por matas nativas são as que "sobram" para a maioria da população.

Dados da Pesquisa nacional de saneamento básico 2008, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, publicada em 2011, concluíram que:
À exceção do Distrito Federal, em apenas três Unidades da Federação, mais da metade dos
municípios possuíam tratamento de esgoto: São Paulo (78,4%); Espírito Santo (69,2%); e Rio de
Janeiro (58,7%). O Estado do Ceará (48,9%) obteve a marca mais elevada da Região Nordeste; na
Região Centro-Oeste, destacou-se o Estado do Mato Grosso do Sul (43,6%); e, na Região Sul, o
Estado do Paraná (41,1%). Em cinco Unidades da Federação, a proporção de municípios com
tratamento de esgoto foi inferior a 10%: Sergipe (9,3%); Amazonas (4,8%); Pará (4,2%); Rondônia
(3,8%); Piauí (2,2%); e Maranhão (1,4%). Os Estados de Minas Gerais (22,7%) e Rio Grande do Sul
(15,1%), importantes do ponto de vista econômico, tiveram resultados inferiores à média nacional
39
(28,5%).

Pena40 ao comentar os dados apresentados pelo IBGE assevera que 98% da população
brasileira possui acesso à água potável e algo próximo a 17% do total de domicílios não são
contemplados pelo fornecimento hídrico encanado, acessando esse recurso por meio de cisternas,
rios e açudes, sendo que a população com acesso à rede sanitária ou fossa séptica é menor, ou
seja em torno de 79% em 2010. Revelam essas estatísticas que muitos domicílios brasileiros ainda
possuem esgoto a céu aberto. Afora disso, cerca de 14% dos habitantes do país não são
contemplados pelo serviço de coleta de lixo e 2,5% não contam com o fornecimento de
eletricidade.
As desigualdades regionais nesses quesitos são marcantes, quanto mais periféricas for à
população menor o índice de oferecimento de saneamento básico adequado. “Enquanto as
cidades mais desenvolvidas do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, apresentam índices de
tratamento de esgoto de 93%, outras capitais, como Belém (7,7%) e Macapá (5,5%), não gozam do
mesmo privilégio”41.
Com o objetivo de melhora a situação do saneamento básico no Brasil, o governo brasileiro
instituiu o Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB, previsto na Lei Federal Nº 11.445/07,
composto por um conjugado de metas e objetivos para mudar a caótica realidade desse setor no
38
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em:

país.
Dentre as metas estabelecidas, encontram-se alguns dos Objetivos do Milênio 42 ,
implantados pela Organização das Nações Unidas - ONU, como: a) reduzir em 50% a proporção de
habitantes sem acesso à água e ao saneamento básico, até 2015; b) melhorar expressivamente as
condições de vida de 100 milhões de pessoas que vivem em bairros degradados até o ano de 2020.
A grande meta para o ano 2033 é atingir a universalização das estruturas de saneamento básico no
Brasil, e “segundo estimativas de órgãos como o Instituto Trata Brasil, demanda um investimento
de pelo menos R$15 bilhões por ano, enquanto o Estado vem investindo, em média, R$ 9
bilhões”43.
O PNSB deverá “ser elaborado com horizonte de 20 (vinte) anos, avaliados anualmente e
revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em períodos coincidentes com os de vigência
dos planos plurianuais” (2º do art. 52, da Lei Federal nº 11.445/2007).
Machado aduz que “o Plano de saneamento básico poderá conter todos os quatro setores
previstos na Lei 11.445/2007 (art. 19, caput, c/c o artigo 3º), ou poderá especificamente tratar
somente de um deles”, entretanto a elaboração do plano é obrigatória, sendo facultativa sua
separação nos setores apontados. E mais adiante escreve o citado autor que “os serviços públicos
de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que
possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços”44.
Nas inserções feitas por Pena coleta-se que os valores cobrados pesam mais no bolso das
populações pobres do que no da população rica, concluindo referido autor que o peso das taxas e
impostos cobrados pelo Estado para a manutenção desses serviços não segue uma proporção
devidamente estabelecida. Para a Organização das Nações Unidas - ONU, o ideal seria que essas
cobranças não ultrapassassem 5% do orçamento familiar, o que não vem ocorrendo atualmente45.
Com a obrigatoriedade desse plano, prevê-se a intensificação dos investimentos públicos
42
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em todas as esferas da federação, bem como aumento de pressão popular pela democratização
dos serviços sanitários, sendo relevante destacar que em um relatório da ONU de 2013 foi
apontado que apenas uma em cada quatro pessoas sem saneamento básico reclama por seus
direitos, o que demonstra a necessidade de uma maior mobilização pelo atendimento desse tipo
de carência, mais informação, mais educação ambiental de qualidade.46
Giza-se, portanto que diante do quadro caótico do saneamento básico no Brasil, toda a
população é afetada com os problemas decorrentes da falta de saneamento básico. É bem
verdade que a população de baixa renda sempre terá mais problemas de saúde em consequência
da precariedade dos equipamentos básicos de saneamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Impossível se ter saúde se não tiver saneamento, e saneamento como um todo são
matérias interdependentes, (água, esgoto, resíduos sólidos com recolhimentos e tratamentos
adequados). As soluções em muitos casos podem ser particulares, como construções de fossas
sépticas ou coletivas, com participação da sociedade nas soluções. Informação neste contexto é
tudo.
No presente estudo, elaborado através da percepção de alguns doutrinadores, legislação
vigente sobre saneamento básico e dados estatísticos do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística pretendeu-se demonstrar a importância e a necessidade de se implantar um sistema de
saneamento básico para toda população em prol de uma vida digna, saudável.
Pode-se extrair do presente artigo que o país possui legislação de saneamento básico de
boa qualidade e possui metas traçadas para a erradicação da falta de equipamentos básicos de
saneamento, precisando por em prática, necessitando, também de maior e mais efetiva
participação da população nos processos decisórios. Participação essa que deve ocorrer de modo
democrático.
Assim, sem o intuito de esgotar a matéria, acredita-se ter sido possível demonstrar, a
importância da efetividade do sistema de saneamento básico, especialmente da implantação de
forma adequada de uma rede de coleta e tratamento de esgoto para a saúde da população
brasileira e para a proteção ambiental.
46

PENA, Rodolfo Alves. Saneamento Básico no Brasil. Disponível em: http://www.brasilescola.com/brasil/saneamento-basico-nobrasil.htm. Acesso em: 08 out 2014.
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O ATIVISMO JUDICIAL E A TEORIA DOS NEUTRAL PRINCIPLES

1

Luciano Andraschko

RESUMO
O artigo investiga recentes decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal de cunho
ativista. Decisões com essa perspectiva pretendem concretizar direitos fundamentais, mas têm
incorrido, algumas vezes, em carência de fundamentação. A argumentação judicial é um
importante elemento de técnica judicial que deve refletir a vontade do sistema legal positivado. A
aplicação de princípios neutros norteadores dessa argumentação pode ser um elemento
importante para a obtenção de racionalidade lógica.

PALAVRAS-CHAVE: Ativismo. Decisão judicial. Argumentação. Sistema Legal. Princípios
Neutros.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho procura analisar a posição ativista do Poder Judiciário brasileiro na
atual sociedade pós-moderna. Como delimitador metodológico do objeto investigado o foco será
a fundamentação da decisão ativista, e não ao mérito da mesma. É necessário investigar,
portanto, como é essa fundamentação e quais suas bases técnicas.
Sabe-se que na atual fase do constitucionalismo vivemos uma periodo de concretização dos
comandos constitucionais. Isto é, a fase da efetividade, na qual a lei suprema deve fazer valer sua
força. A força irradiante de seus comandos deve ser implementada. Se não o for pelo Poder
Executivo, entendem os ativistas, que deverá sê-lo pelo Poder judiciário. Porque a lei suprema o é
para todos e não pode ser uma eterna promessa.
Porém, uma Constituição nem sempre é determinada quanto aos valores que quer
proteger. Geralmente àquelas que são produto de embates democráticos tendem a englobar

1

Juiz Federal, Pós-graduado em Direito Penal e em Direito Processual Penal- FURB- Blumenau/SC. Mestrando em Ciência JurídicaUnivali- Itajaí/SC. E-mail: landra0103@gmail.com
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diversos valores. E estes nem sempre são conformes uns com os outros. O que é exatamente o
caso da Constituição Federal do Brasil de 1988. Nesta há valores sociais e liberais numa complexa
conexão. Logo, encontrar qual é a matriz que a Constituição seguiu para regular determinada
situação nem sempre é tarefa fácil.
É certo que encontrar a resposta constitucional correta não é papel apenas do Judiciário.
Porém, quando este intenta fazê-lo deve se pautar por critérios e formalidades científicas. A
decisão não há de adotar fundamentos políticos ou de mera opinião. Tais não cabem a um Poder
que atua com a ciência do direito. O propósito constitucional não pode ser descoberto através de
uma única via, e sim através de um feixe de análises técnicas. A partir daqui iniciam-se as críticas á
postura ativista do Poder Judiciário.
Então, surgem as seguintes perguntas: qual é a política pública constitucional verdadeira
sobre determinada matéria? Como o Poder Judiciário chegou a essa conclusão? Quais
argumentos conduzem à crença de que houve acerto?
Temos que há tempos essas respostas não foram respondidas a contento. Argumentos de
mão única, interpretações estreitas de comandos constitucionais, vontades subjetivas, interesse
de praticar políticas públicas, etc, podem ser tidos como respostas. Conceitos de justiça,
eqüidade, solidariedade, dignidade e igualdade são conceitos abertos que não são aptos,
sozinhos, a justificar uma argumentação.
Além disso, o Poder Judiciário nem sempre tem uma matriz teórico-jurídica delineada sobre
determinada matéria. No Brasil esse Poder é extratificado em diversos órgãos, instâncias e
entrâncias. E, salvo os casos de súmulas vinculantes e ações de controle de constitucionalidade,
aqui ainda não há a figura do precedente obrigatório. Ademais os juízes possuem independência
funcional e, salvo nos casos supra, podem decidir conforme sua convicção. Assim, nem sempre há
congruência sobre a mesma matéria entre os diferentes órgãos de justiça. Aquilo que é “justiça”
para uma corte judicial pode não sê-lo para outra. Como se vê há um imediato comprometimento
da segurança jurídica.
É, então, o caso de se adotar a justificação pela diferença entre casos fáceis e difíceis (hard
cases at law2 ou de casibus perplexis in jure)? Partindo de uma análise de lógica formal temos que
não, a resposta não passa por essa investigação. Porque tanto casos fáceis quanto difíceis exigem
2

DWORKIN, Ronald. Hard Cases. Harvard Law Review, vol.88, april. 1975.
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uma correta justificação argumentativa3. Analisaremos a possível falta de argumentação lógica de
algumas decisões judiciais. Essa falta passa pelas generalizações, concepções individuais de
verdade, falta de lógica e coerência. Tal carência gera insegurança jurídica porque não demonstra
de maneira clara as razões justificantes da decisão.
Ao final analisamos a teoria dos neutral principles at constitucional Law do professor Herbert
Wechsler que traz importantes argumentos em prol de uma coerência argumentativa. Que é bastante útil
pois delineia certos caminhos metodológicos que o julgador deve analisar, os quais encaminham a decisão
à uma coerência com o sistema legal.

DECISÃO JUDICIAL NO PÓS-MODERNISMO
É importante neste intróito delinear que a teoria da decisão judicial deve ser enquadrada
no seu momento temporal, diria histórico4. Esta é produto de um órgão estatal que é composto
por homens que vivem sua época. Estes, por viverem em sociedade, refletem de certa maneira
hábitos, costumes, anseios, desejos e metas sociais. Assim, direito não é apenas lei, mas norma
conjugada ao momento que a sociedade vive. Não poderia ser diferente ou estaríamos no tempos
de Beccaria5 com a sua teoria do silogismo judicial. Contudo, não se pode admitir o extremo
oposto, ou seja que o direito não seja a lei, mas apenas o justo6.
Vivemos numa época denominada de pós-modernismo onde não há certeza das fronteiras
geográficas em face do ciberespaço; Onde há um individualismo exacerbado fruto do avanço
tecnológico; Onde o comércio é global; Onde o acesso à informação é quase instantâneo; Onde há
multiculturalismo, dentre outras características. Segundo Harvey7 está ocorrendo a aniquilação do
espaço através do tempo nas sociedades atuais. Este processo parece estar afetando não
somente o espaço, mas também o tempo. Interessante notar, no entanto, que o tempo e o espaço
estão desaparecendo como dimensões materializadas da vida social. Essas alterações espaciais e
temporais evidenciam que a época vivida atualmente é diferente, ela envolve a segmentação e a
efemeridade. É uma sociedade de consumo, de inovação tecnológica e de globalização, é o pós-

3

ARISTÓTELES. Órganon.2ª. ed. São Paulo: edipro, 2009, p.245.

4

SAVIGNY, Friederich Karl Von. Metodologia Jurídica. Campinas: Edicamp, 2001, pp 29-30.

5

Becaria- O juiz tinha uma tarefa autômata, aplicava a lei de maneira formal, através do silogismo: premissa maior (lei), premissa
menor (fato) e conclusão.

6

Ver AZEVEDO, Plauto Farco de. Método e Hermenêutica material do Direito. Porto Alegre: Livraria do advogado editora. 1999 e
LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito.5ª. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983.

7

HARVEY, David. Condição pós-moderna. 11. ed. São Paulo: Loyola, 2002. 349 p.
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modernismo.
É nesse cenário que está inserido o neoconstitucionalismo8. No qual as constituições dos
vários países passaram a consagrar valores abertos e princípios. A fim de melhor refletir e
representar a sociedade e seus ideais.
Luís Roberto Barroso ao tratar do neoconstitucionalismo diz que na aflição dessa hora,
imerso nos acontecimentos, não pode o intérprete beneficiar-se do distanciamento crítico em
relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao contrário, precisa operar em meio à fumaça e à
espuma. Talvez esta seja uma boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo:
pós-modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neoconstitucionalismo. Sabe-se que veio
depois e que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se sabe bem o que é. Tudo é ainda
incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma volta ao passado. Pode ser apenas um movimento circular,
uma dessas guinadas de 360 graus9
A decisão judicial deve refletir esses anseios do neoconstitucionalismo. Com uma visão
correta de uma sociedade pós-moderna e de um neoconstitucionalismo. Em Estados de Direito
onde há o império da lei está é quem dá a condução social. Não obstante também sabemos que o
estrito positivo é insuficiente para dar respostas rápidas e adequadas a essa sociedade pósmoderna. Daí surge o papel importantíssimo do Poder Judiciário para fazer essa conformação da
lei à realidade. Nunca esquecendo que os ideais de uma sociedade pós-moderna não são tão
estáveis como outrora. Variam em número e velocidade tal qual a informação assim o faz. Como
extrair então o correto anseio social? Como extrair a exata carga valorativa da norma? O que é
verdade? O que é Justo? O julgador deve ter uma noção muito exata da sociedade e do tempo em
que vive. Tal tarefa não é fácil. Diversos fatores impõem dificuldade, como fatores culturais
diversos, diferenças econômicas e sociais entre as regiões de um país, disparidades de acesso a
serviços públicos e a ofertas de empregos.
Assim, tudo passa pelo conhecimento e como este é assimilado e colocado como
8

Sobre neoconstitucionalismo ver: AUAD, Denise. A perspectiva dinâmica do constitucionalismo. Revista de direito constitucional
internacional,nº.77,out./dez.2011,p.41-61. BARROSO,Luís Roberto.Curso de direito constitucional contemporâneo.São Paulo:
Saraiva,2009,p.6. BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 64. SARMENTO,
Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: SARMENTO: Daniel (coord.). Filosofia e teoria
constitucional e contemporânea. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris, 2009 P. 114. PIETRO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo
y ponderación judicial. In: CARBONELL, Miguel(Ed.).Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003, p.123. Stephen Gill and A.
Claire Cutler--New constitutionalism, neo-liberalism and social policy.Cambridge University Press, 2014. Choudhry, Sujit . 2006.
The Migration of Constitutional Ideas. New York: Cambridge University Press.

9

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito (o triunfo tardio do direito constitucional no
Brasil). Disponível em <http://www.georgemlima.xpg.com.br/barroso.pdf> Acesso em 20 fev. 2015.
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argumento da decisão judicial. Conhecer é importante, mas a solidez dos argumentos é de
extrema importância. Não como um ideal de verdade absoluta, mas de verdade justificável
temporalmente. A argumentação judicial é complexa e passa por inúmeros meandros.
Abordaremos aspectos do que se conceitua como verdade, generalizações e deduções lógicas
como forma de argumentação dentro do sistema da “Civil Law”.
Uma das maiores controvérsias da história da filosofia é entre as duas escolas denominadas
respectivamente de ‘empiristas’ e ‘racionalista’. Os empiristas- representados especialmente pelos
filósofos britânicos, Locke, Berkeley e Hume10- tinham que todo nosso conhecimento deriva da
experiência; os racionalistas- representados pelos filósofos continentais do século XVII,
especialmente por Descartes e Leibniz- tinham que, além do que conhecemos por meio da
experiência,

existem

certas

‘idéias

inatas’

ou

princípios

inatos,

que

conhecemos

independentemente da experiência11.
Assim, numa sociedade pós-moderna, o que deveríamos ter em mente? A experiência
adquirida ou a simples racionalidade? A questão é difícil e não comporta uma resposta única.
Porém, escolhida a resposta, que pode inclusive ser mista, cabe colocar: essa resposta não deve
de igual modo ser lógica?
Deve-se admitir, por razões já expostas, que os princípios lógicos nos são conhecidos, e que
por sua vez não podem ser provados pela experiência, visto que todas as provas os pressupõem. O
grande mestre brasileiro de lógica jurídica, prof. Dr. Lourival Vilanova12 já observava que quem se
propõe a fazer política do direito comprovará o hiato entre o direito que é e o direito que deveria
ser, para ser mais justo. Somente tomando estas duas atitudes vemos que, para ambas, o direito
positivo está aquém de um ponto de referência, factual, num caso; deontológico, no outro. Nas
duas perspectivas, o sistema do Direito positivo é insuficiente.
De grande importância, então, para construção de um sistema positivo lógico será que
paute toda a sua utilização (expressa ou implícita) de maneira a buscar a coerência do sistema
normativo.
Voltando ao ponto, o fundamento de um julgado deve ter uma base empírica ou racional?
Apenas aquilo que foi conhecido e provado deve ser mensurado? Ou devemos nos ater a
10

Raymond Wacks. Philosophy of Law. – A very short introduction. Oxford Univerty Press. New York. 2006.p. 18

11

RUSSELL, Bertrand. The Problems of Philosofy. Londre: Oxford University. 1972, p.59

12

VILANOVA, Lourival. Estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. Max Limonad, São Paulo. 1997 p.212
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racionalidade e raciocinar que há coisas que existem mesmo que não tenham sido
experimentadas. Segundo os primeiros nada pode ser conhecido a não ser por meio da
experiência. Ou seja, se quisermos provar que alguma coisa da qual não temos uma experiência
direta existe, devemos ter entre nossas premissas a existência de uma ou mais coisas das quais
temos experiência13.
Segundo Pontes de Miranda a ciência estuda os fenômenos observáveis que se sucedem no tempo,
para ela, os princípios lógicos são auxiliares e na utilização deles poder-se-ia chegar a conclusões
inaceitáveis. [...] O direito deve viver de realidades e não de abstrações. [...] somos maus julgadores
da significação das coisas passadas e mais ainda das presentes. Não damos valor a certos fatos, que
14
os tem. E não raro exageramos o de outros, que pouco atuam na ordem histórica .

Os racionalistas acreditavam que, a partir da consideração geral em relação ao que deve
ser, eles poderiam deduzir a existência disto ou daquilo no mundo real. Em relação a esta crença
parece que estavam equivocados. Todo o conhecimento que podemos adquirir a priori sobre a
existência parece ser hipotético: diz-nos que se uma coisa existe, outra deve existir, ou, de modo
mais geral que se uma proposição é verdadeira, outra também deve ser verdadeira.
Russel15 nos dá um exemplo de generalização puramente empírica, tal como “ todos os
homens são mortais”. A construção é importante para reflexão, serviria tal formulação como
argumento judicial adequado? Tudo depende do contexto argumentativo. Explico. Uma decisão
judicial não deve ter um único argumento. Nem se for estritamente positivista, nem se tiver viés
ativista. Não vemos o ativismo como pejorativo, ao contrário, apenas o contrapomos como uma
postura hermenêutica menos ortodoxa, talvez hermética. Mas, uma ou outra não podem ir contra
a coerência lógica do sistema legal normatizado.
Isso demonstra que existe uma real utilidade no método da dedução, que vai do geral para
o geral, ou do geral para o particular, assim como no método da indução, que vai do particular
para o particular, ou do particular para o geral. Mas há uma diferença entre proposições gerais
conhecidas a priori, como ‘dois mais dois’ são quatro’, e generalizações empíricas como ‘ todos os
homens são mortais’16. Existem, então, proposições conhecidas a priori e que entre estas estão as
proposições da lógica e da matemática pura, assim como as proposições da ética.

Esses

raciocínios são importantes para o julgador, pois o auxiliam na descoberta da verdade. É esta que
13

RUSSELL, Bertrand. The Problems of Philosofy. p.60

14

MIRANDA, Francisco Xavier Pontes de. Sistema de ciência positiva do direito, Tomo I, 2ª. ed. Rio de Janeiro: editor Borsoi, 1972,
p. 67/68

15

RUSSELL, Bertrand. The Problems of Philosofy. p.62

16

RUSSELL, Bertrand. The Problems of Philosophy.p. 64
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move o ser humano racional. A resposta correta não pode ficar no plano das abstrações.
Existem varias teoria sobre a verdade1718, regra geral se entende que a verdade consiste
numa forma de correspondência entre crença e fato. Outros dizem que a verdade é a coerência,
diz-se que o indício da falsidade é a não coerência. E para que tal exista é necessário que haja um
complexo de associações para fins de comparação. Sem um objeto de comparação é muito difícil
precisar como algo sendo verdadeiro. Aliás, Nietsche19 dizia que a verdade é o que pode ser
conduzido a verdades geralmente reconhecidas, segundo procedimentos gerais de raciocínio. Mas
como destacado por esse intelectual alemão, importa o raciocínio e esse para ter tal caracter é
aquele modo de pensar lógico.
Como Kant bem colocou temos um conhecimento a prioir sobre as coisas, que não é
tomado por dedução analítica e sim sintética. vg. se disséssemos “ os brasileiros são pobres”.
Assim o conhecimento vem apenas da análise do sujeito. Kant20 criticou tal postura intelectual,
pois nem sempre corresponde à verdade e pode levar a um sofisma21. Essas concepções humanas
generalista não raro estão incorretas. Dizia ele que devemos tomar dois critérios de análise. Um
quanto ao objeto em si, o outro quanto a natureza do objeto. Dizia ele:
Podemos estar seguros de que tudo o que experimentamos deve sempre mostrar as características
que o nosso conhecimento a priori afirma a respeito, porque estas características são devidas à
nossa própria natureza e, portanto, nada pode entrar em nossa experiência sem adquirir estas
características.

Inúmeras críticas surgiram ao pensamento kantiando de tratar um problema a partir do
conhecimento a priori por meio de um método.
Não obstante sua conclusão é sensata quanto as diferentes valorações que uma mesma
coisa pode ter a depender do sujeito. E este depende do tempo. Pensamentos e concepções
humanas não são perenes, mudam com os acontecimentos no tempo. A história é cheia de
exemplos: Lord Kelvin, matemático e físico, presidente da Royal Society disse em 1895 que o vôo

17

RUSSELL. Bertrand. The Problems of Philosophy.p. 97

18

Ver ainda: Zubaran, Luiz Carlos. A gênese do conceito de verdade na filosofia grega.Canoas: Ed. Ulbra. 2004. LEIBNITZ, Georg
Wilhelm, Discours de Métaphysique et Correspondance avec Arnauld, introduction, texte et commentaire par Georges Le Roy,
Pari: Vrin, 1993. Schopenhaur, Arthur, O mundo como vontade e como representação. São Paulo: Unesp. 2005. AUSTIN, J. L. .
Truth. Proceedings of the Aristotelian Society, supp. v. 24, p. 111-128, 1950. In: Lynch, 2001. LYNCH, M. P. The nature of truth:
classic and contemporary perspectives. Massachusetts: The MIT Press, 2001.
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Kant, Metafísica dos costumes. Bauru: Edipro. 2003, pp. 15-25.
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de máquinas mais pesadas do que o ar era impossível; Thomas Watson, presidente da IBM, dizia
em 1939 que o computador não tinha nenhuma possibilidade de vir a ser um produto comercial
da IBM; Ken Olson, presidente da DEC, disse em 1977 que ninguém precisaria de um computador
em casa; Bill Gates disse em 1981 que ninguém precisaria de um computador com memória RAM
superior a 640kb. O tempo passou e provou que essa deduções estavam erradas quanto as
necessidades do futuro.
Temos, portanto que o conhecimento prévio que temos é sempre relativo, e nisso
concordamos com Kant que a verdade real da coisas nos é impossível. A coisa-em-si que é o objeto
físico que nos causa as sensações, nos é essencialmente incognoscível22.
Assim, a postura daquele que faz interpretações, argumentações e aplicações desse
conhecimento deve ser de cautela. E deve buscar sua análise em vários raciocínios, que ao final
devem resultar num produto de coerência lógica.
Mais, é necessário que sejam aplicados métodos de raciocínio para que o jurista não
admitia falsas premissas como verdade e por conseqüência leve a falsas conclusões.
Aqui, porém, é necessário, um parênteses, sempre devemos partir da condição de que o
intérprete tem ética23. Sem essa há criação de estruturas de pensamento aptas a suportar uma
idéia pré-concebida de algo. Há uma condução artificiosa apta a sustentar um ponto de vista ou
ideologia24. Porque ainda que a “verdade” integral do objeto não nos seja possível, nem por isso
esse perde certas características e qualidades que tem. Aquilo que denominamos “pedra” não
passa por ato de vontade a ser um “cavalo”. O intérprete deve respeitar padrões mínimos de
conhecimento aceitos mundialmente como corretos (ainda que parcialmente). Do contrário se
tem o raciocínio e argumento erístico25 (descompromissado com a verdade), cada um criando
conceitos, nomenclaturas e características a seu bel-prazer26.
Feito este apanhado sobre conhecimento e falsas deduções podemos destacar que há
22

KANT, Metafísica dos costumes. Bauru: Edipro. 2003, p. 75.
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Sobre ética ver: MORRISON, Wayne. Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo. São Paulo: Martins Fontes, 2006.
Aristótele. Ética à Nicômaco. Charles W. Wolfram, Hornbook on Modern Legal Ethics, West Group,1986. Barba, Gregório et alli.
Curso de teoría del derecho,2000. Perelman, Chain. Ética e direito. Martins Fontes. 2006.
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HURSSEL, Edmund, apud Wolfgang Stegmüller. A filosofia contemporânea: introdução crítica. São Paulo. 1977, p. 59
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SCHOPENHAUER, Arthur. Dialética Erística. Rio de janeiro: Topbooks, 2003. p. 84
Ver FREITAS, Juarez. Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n. 13, p. 277-308, jan./jun. 2013.Também refere que
se o intérprete não estiver compenetrado em checar os dados das fontes de informação independentes, a coerência não estará
respaldada pelo sistema reflexivo, já que estará eclipsada pelo sistema primitivo, vítima da excessiva confiança nas próprias
crenças e da subestimação dos elementos autocríticos indispensáveis ao bom julgamento.
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vários métodos de interpretação e aplicação do direito27. Interpretação história, literal, teleógica,
lógica, sistemática, etc. Esses utilizam-se em conjunto, sem critérios hierárquicos entre si. Temos
que importa a coerência sistemática do direito. O que importa ao fundo é a argumentação robusta
que permita a compreensão dá opção feita pela decisão judicial, que está não seja contraditória,
que se raciocine por analogia, que se utilizem argumentos a contrario, que se evite argumentos ad
absurdam, que se observem as classes, relações e definições de conceitos, etc28.
Quando se escolhe um método se prova racionalidade, mais, se prova ética. A
racionalidade importa que sigamos algumas leis do pensamento: lei da contradição, que deve ser
aplicada aos objetos e aos pensamentos. Por esta se estabelece que nada pode ser e não ser ao
mesmo tempo. Lei da coerência, lei da observância histórica, etc;
Perelman cita a explicação de Mathew Hale29 sobre o raciocínio judicial para justificar as
decisões tomadas, dizendo que e preciso: comparar as alternativas resultantes de uma ou de
outra norma considerada, sopesar suas conseqüências previsíveis para a vida prática, humana,
econômica e social, e escolher a que, numa apreciação imparcial das conseqüências favoráveis ou
desfavoráveis, acarretar, mediante comparação, os menores inconvenientes e as maiores
vantagens.
Feitas as observações sobre a decisão judicial em sociedade pós-moderna, que exige
noções sérias sobre compreensões da verdade e métodos argumentativos. Devemos colocar que
o juiz ativista deve observar que sua conduta judicial geralmente é pautada por um ideal de
justiça ou de concretização constitucional. E essa conduta utiliza inegavelmente técnicas
utilitaristas (o maior bem possível para o maior número de pessoas). Ocorre que tal técnica fora
desenvolvida por Bentham30 para o sistema da Common Law. Que, como sabemos, é típico dos
países anglo-saxões. No Brasil adotou-se o sistema da Europa ocidental que é o do juspositivismo.
Este impõe o respeito a lei. Aquele é fundado no costume e no precedente, ou seja, na própria
criação do direito pelo órgão judicial. Aqui não temos essa tradição. E quais são as características
do juspositivismo? Classicamente nos é dito31 que são: formalismo e imperativismo. Pelo primeiro
27

FERRARA, Francesco. Como Aplicar e interpretar as leis. Belo Horizonte: líder. 2002 p. 23
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Sobre lógica jurídica ver em especial: KLUG, Ulrich. Lógica Jurídica. Bogotá: Editorial Temis, 1990. e VILANOVA, Louriva. As
estruturas lógicas e o sistema do direito positive. São Paulo: Max Limonad, 1997.
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HALE,Matthew. Consideration touching the Amendment or Alteration of Laws ed. por

Francis Hargrave (Collectanea juridica, 1791, pp. 51) apud PERELMAN, op. cit., pp. 201-202.
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MAC INTYRE, Alasdair. A Short History of Ethics. New York: Macmillan Publishing Company, 1996, pp 232-235.
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BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico. São Paulo: Ícone. 1995. p 36
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as normas são postas por um método formal pelo Estado, nem boas nem más, nem justas, nem
injustas. Pelo segundo impõem-se o cumprimento. Não há aqui um precedente, um valor social
histórico obrigatório a ser seguido, há a lei.
Outro ponto que difere o ativismo daqui daquele implantado pelos anglo-saxões é que no
sistema do juspositivismo se estaria sob o estigma do dogma da onipotência do legislador. Desde
proviria todo o direito. Era a garantia dos cidadãos contra a arbitrariedade de outros poderes. A
liberdade do juiz de pôr normas extraindo-as do seu próprio senso da eqüidade ou da vida social
pode dar lugar a arbitrariedades nos confrontos entre os cidadãos, enquanto que o legislador,
pondo normas iguais para todos, representa um impedimento para a arbitrariedade do poder
judiciário32.
A subordinação dos juízes à lei tende a garantir um valor muito importante: a segurança do
direito, de modo que o cidadão saiba com certeza se o próprio comportamento é ou não
conforme à lei33.
O direito progride com o povo, se aperfeiçoa com ele e por ele perece quando o povo
perdeu seu caráter34. A postura ativista exige cuidados de várias ordens sob pena de criar mais mal
do que bem. A decisão judicial não pode ser um fim em si mesma. Não pode se afastar do sistema
jurídico nacional. Deve servir para estabilidade e progresso social.
Austin35 há muito chamava atenção para o que denominava “jurisprudência geral”. Esta
estuda os princípios, as noções e os conceitos que são comuns a todos os ordenamentos jurídicos,
isto é, a todo direito positivo possível (ou, para ser mais exato, ao direito positivo de qualquer
sociedade que tenha atingido um certo grau de civilidade, excluindo-se, assim, os ordenamentos
dos grupos sociais primitivos. É o direito como ele é e não como deveria ser36. Assim, não se pode
desprezar, numa interpretação, os princípios e conhecimentos jurídicos já incorporados ao sistema
judicial pátrio. Deve-se ter cuidado para justificar a substituição do que é pelo que o intérprete
quer que seja.
Com base nessas premissas supra temos que o ato de julgar é ato de conhecimento. E
como tal exige que tenha fundamentação e argumentação minimamente lógicas.
32

BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico. p. 38
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BOBBIO, Norberto. Positivismo jurídico. p. 40
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SAVIGNY, Carlos Frederico Von. Da Vocação. Verona, 1857, pp 103-104

35

AUSTIN, John. Lectures on jurisprudence or the philosophy of positive Law, Vol. I ,p.32/ 33.
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KIRALY, Cesár. O Guarda-chuva de regras: um ensaio sobre a filosofia de Herbert Hart. São Paulo: Giz editorial. 2008, p.30
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ATIVISMO JUDICIAL
O ativismo é um processo ou movimento no qual o juiz passa a ter uma postura de
partícipe da sociedade, de defensor da democracia e de implementador dos direitos e garantias
fundamentais37.
O prof. Barroso38 entende que a postura ativista pode ser vista por diferentes condutas
judiciais como, por exemplo, a aplicação direta da constituição em situações não contempladas
por lei. Também pela imposição de condutas aos órgãos públicos em especial em matéria de
políticas públicas.
Por ativismo judicial deve-se entender, ainda, o exercício da função jurisdicional para além
dos limites impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, institucionalmente, ao Poder
judiciário fazer atuar, resolvendo litígios de feições subjetivas (conflito de interesse) e
controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflito normativo). Há uma sinalização claramente
negativa no tocante às práticas ativistas, por importarem na desnaturação da atividade típica do
Poder Judiciário, em detrimento dos demais Poderes39. Não cremos, porém, na esteriotipização, a
priori, de uma conduta ativista ser vista de maneira positiva nem negativa. O que importa é a
coerência da postura judicial com o ordenamento jurídico.
Esse fenômeno do ativismo está ligado diretamente ao constitucionalismo, ou ao neoconstitucionalismo. Segundo Canotilho40 o constitucionalismo é uma 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. Diz que também pode ser visto
como uma técnica específica de limitação do poder com fins garantísticos.
O que fica claro é que a partir do momento que tivemos uma constituição consagradora de
mais direitos e garantias houve uma necessidade de dar concretização 41 a essa norma
constitucional. Não duvidamos que os comandos constitucionais não podem ser eterna promessa,
ao contrário que possuem força normativa.
37

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e direito constitucional. São Paulo: Max Limonad. 4ª. Ed. 2000, p. 42
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São Paulo: Saraiva, 2011 p. 407
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Nesse sentir não vemos nada de negativo ou pejorativo na conduta ativista do poder
judiciário. O que deve ser observado é a forma como qual tal se dá. Como vimos alhures é de
extrema importância que o julgador se livre de preconceitos e valorações antecedentes e reflita
logicamente sobre a norma em questão.
Como vimos a noção de justiça é relativa, varia de pessoa para pessoa. Assim fazer justiça
num caso concreto pode representar injustiça para um outro setor da sociedade. Tomemos como
exemplo a ADPF 186 julgada pelo STF. Nessa ação entendeu-se que a norma da UnB (Universidade
de Brasília) que permitia acesso diferenciado (reserva de 20% das vagas) às pessoas de raça ou cor
(parda, negra, indígena). O STF entendeu que tal medida tomada pela referida universidade era
constitucional (julgou improcedente a referida ADPF em 25/04/2012). Que era uma ação
afirmativa de consagração de direito das minorias. Disse que pessoas dessas raças ou cor são
predominantemente pobres, logo a medida vinha para corrigir históricos obstáculos de acesso ao
ensino superior.
Surgem, porém algumas dúvidas acerca dessa decisão ativista (indireta) do STF. Qual fora o
critério discriminador-igualizante, cor/raça ou pobreza? Não há clareza na decisão nesse ponto,
houve mistura de duas situações. Utilizou-se o critério pobreza para dizer que determinadas
raças/cores eram historicamente pobres. Se o critério fora pobreza deveria poder ser aplicável a
qualquer do povo, conforme o artigo 5º da CFRB de 1988 consagra a igualdade (formal). Há a
utilização de uma premissa argumentativa categórica universal generalizante: todos integrantes
da raça X são pobres. Com base nisso logicamente tal premissa tem uma outra de valor inverso,
contraditória. Qual seja, todos os integrantes da raça X+1 são ricos. Ocorre que se sabe (por base
empírica) que aqueles X+1 não são todos ricos, logo aqueles que são X também não hão de ser
todos pobres. Trata-se de uma simples refutação ad contrarium lógica e neutra que coloca a
premissa argumentativa escolhida em cheque de racionalidade. Um refutação de categorias
também permite visualizar o equivoco argumentativo. A categoria pobre foi utilizada como critério
igualitário, logo todos os pobres deveriam poder concorrer de maneira igual entre si. Mas com a
colocação de uma espécie dessa categoria, ou seja, a raça X, não houve explicação racional para a
exclusão das outras raças (X+1). Por último uma refutação ad consequentiam, se todos da raça X
são pobres não é correto permitir que apenas uma parte deles tenha acesso á educação42.

42

Hoje na UnB a reserva para afro-descendentes é de 20% do total da vagas.
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Em seara judicial a pauta é técnica (o direito é uma ciência43) e exige exposição das razões
fundamentadamente (artigo 93, inciso IX da CRFB de 1988). Esta deve ter um arcabouço mínimo
coerência, sempre com a preocupação de trazer segurança e estabilidade social. Logo, a decisão
judicial ativista deve ocupar-se de uma exímia fundamentação argumentativa e também das
conseqüências advinda dessa decisão.
Desde que as cotas têm sido implantadas não houve uma aceitação social, ao contrário, o que se
vê é o recrudescimento de uma parte da população contra outra

4445

.

A título comparativo em recente decisão a Suprema Corte americana46 decidiu em 2014
que Universidade de Michigan não era obrigada a deferir acesso privilegiado por questões de cor
ou raça. Disse que o acesso deveria ser igualitário (14ª. emenda). A lógica que baseou os votos
vencedores foi: respeito à Constituição, ausência de causa válida para diferenciar, possível tensão
social com a discriminação e por fim a corte ressaltou que se deve dar valor as escolhas
democráticas feitas pelos eleitores, in casu a lei constitucional. Acrescentaria ainda o aspecto
finalístico. Universidades são centros de estudo, pesquisa e extensão onde é necessário provar um
mínimo de conhecimento para ter ingresso. Para que o resultado final desse processo de estudo
seja o melhor possível. Então é despiciendo a raça, o gênero sexual, a opção religiosa, etc. A
seleção deve ser baseada em capacidade intelectual. As análises argumentativas ativistas devem
ser feitas com vistas também ao fim do instituto sob análise. Os meios não justificam os fins.
Marcelo Neves observa que eventuais excessos de judicialização (ativismo judicial) ou o
surgimento de uma politização do judiciário devem ser compreendidos no marco das
competências constitucionais atribuídas ao Poder Judiciário47. Acrescentamos que nessa análise
jurídica, por certo, o STF não pode se furtar em analisar as conseqüências da sua decisão. Verificar
se a decisão é executável, ou quando o é, são questões importantes para a boa condução da
nação.
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O ativismo assim passa por uma análise mais ampla, qual seja, verificar os impactos sociais
da decisão e argumentar com lógica. A decisão judicial não pode ser inconseqüente, muito menos
partidária, subjetiva. Se o for perde força legitimatória da sociedade e será implantada apenas
com o uso da força. Quando a força do comando dos homens é quem conduz uma nação em vez
da força do comando da lei antevemos um problema de matiz democrático.
Vê-se que decisão judicial dita ativista exige mais critérios, para que não repouse numa
visão parcial do julgador. Deve refletir os princípios que a Constituição assegurou, não um, mas
vários em harmonia. Importante analisarmos agora a teoria dos neutral principles que pode
revelar-se de muita valia para o ativismo judicial. Ela estabelece certas posturas do julgador para
que não incorra em subjetivismos. Propõe que se verifique se o princípio que rege o caso seria
aplicado à outros casos semelhantes. Se cabe a corte suprema de fato decidir tal questão. Diz
também que a decisão não pode colocar em risco a nação, pois deve seguir os princípios
constitucionais dentro de um sistema48.

TEORIA DOS PRINCÍPIOS NEUTROS
Ao iniciarmos este ponto cabe fazer uma introdução da origem histórica da teoria dos
princípios neutros.
A origem está no julgamento emblemático feito pela Corte Suprema norte-americana no
caso Brown v. Board of Education49. Linda Brown era uma garotinha afro-descendente que queria
estudar numa escola próxima da sua residência e teve seu acesso negado. A justificação fora que
normas estaduais diziam que aquela escola era só para pessoas de cor branca. O pai de Linda
impetrou uma ação judicial contra o indeferimento de acesso ao estudo naquela instituição. E em
1955 o processo chega à Corte Suprema, que era presidia pelo Justice Warren. Esta entendeu, à
unanimidade, que a segregação racial imposta pelo Estado era inconstitucional. Argumentaram
que não bastava o Estado oferecer educação (como de fato o fazia), mas que não poderia
discriminar pela cor. A decisão foi tida na época como muito polêmica, tendo inclusive o Justice
Warren sido representado no congresso americano por crime de responsabilidade. Tal decisão
48

Ocorre, pois, que o jurista considere o efeito das normas na sua totalidade, e não apenas uma norma per se; tal como o mecânico
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Belo Horizonte: líder. 2002 p. 77-78.
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(Brown VS Board) levou quase vinte anos par ser implantada nos cinqüenta estados daquela
federação50.
Naquela época Herbert Wechsler era professor de direito na Universidade de Columbia e
gozava de renome acadêmico e profissional. Em 1959 ele escreve seu famoso artigo “Toward
Neutral Principles of Constitutional Law". No qual criticava a decisão do caso Brown vs Board of
education. A crítica não se direcionava, contudo, ao mérito do decidido, ou seja, mister Wechsler
também entendia que a segregação era inconstitucional por ferir o direito á liberdade. A crítica
residia na não apresentação de adequadas razões a justificar tal decisão.
Antes de prosseguirmos, cabe um pequeno parênteses. Alguns dirão que o prof. Wechsler
era um legalista e como tal muito mais preocupado com a forma do sistema do que com o
conteúdo. A primeira objeção é verdadeira. A segunda não. Wechsler participou do Tribunal
Internacional de Nuremberg na condição de juiz auxiliar dos Juízes Francis Biddle e John J. Parker
em 1946. E como a história nos conta tal tribunal foi responsável por condenar os militares
nazistas por crimes de guerra. Observe-se que o se fosse legalista no sentido formalista haveria de
ter acatado a tese de defesa nazista que era o estrito cumprimento das leis. A história mostra que
essa tese não foi aceita pelos juízes americanos retro mencionados.
Mas Wechsler não foi o único crítico de tal decisão. Diversos professores aderiram à crítica,
basta ver Raoul Berger (Government by Judiciary), Alexander Bickel (The Supreme Court and the
Idea of Progress), G. Edward White (Earl Warren as Jurist), dentre outros.
A preocupação era com o ativismo judicial da corte sem que trouxesse fundamentos
racionalmente articulados de decisão. A preocupação de todos era não só com o caso em si, mas
com as conseqüências que poderiam advir daí, por exemplo, a falta de segurança jurídica. Pois
quebrada a tradição da Common Law não se tinha mais o porto seguro do precedente judicial.
Sem esse e sem uma argumentação com coerência lógica abriam-se as portas ao arbítrio judicial.
Wechsler foi desses críticos o que formulou a melhor teoria.
Em seu artigo Toward neutral principles of constitucional law51, Wechsler argumentou que
por causa das diferenças institucionais, apenas os tribunais (não legislativos e executivos) deve dar
explicações fundamentadas as suas decisões. Estas explicações não devem ser “ad hoc”,
50
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instrumental, ou sem princípios. Ao contrário, o tribunal deve justificar cada decisão com um
"princípio neutro": um fundamento ou razão que atinge a "neutralidade e generalidade
adequada", transcendendo o resultado imediato do caso particular. Seu esforço para identificar
um princípio neutro para apoiar a decisão levou à conclusão de que a liberdade de associação foi a
única possibilidade. Wechsler reconheceu que a segregação viola a liberdade de associação
daqueles que querem integrar (os demandantes no Brown), mas ele questionou se a aplicação
deste princípio na Brown foi realmente uma aplicação neutra ou política. Wechsler notavelmente
concluiu que a integração forçada também viola a liberdade de associação. Particularmente, a
liberdade de associação daqueles que desejam permanecer segregado. Conseqüentemente,
Wechsler argüiu que o princípio que inspirava o caso de Brown não era neutro, e, portanto, a
decisão foi objetivamente errada52.
O argumento de Wechsler enfoca o método jurídico. O Judiciário, consistente com Marbury
v. Madison, não exerce efetivamente discricionariedade na formulação de políticas para decidir
quando, se, ou como deve se pronunciar sobre os casos. Não há como se admitir que a corte
ofereça razões para a tomada de algumas decisões, mas não em outros casos, ou no caminho de
mão dupla supõe todas as decisões judiciais que ser baseada em políticas. Não dar as razões
adequadas que embasar o julgamento é subtrair das partes prejudicadas o acesso aos tribunais e
ao devido processo legal.
Se é necessário fazer justiça entre as partes, o tribunal deve considerar se a legislação
pertinente aos direitos e deveres na disputa é consistente com a lei suprema da Constituição.
Neste papel constitucionalmente necessário último, o Judiciário deve decidir em termos de
princípios gerais aplicáveis53 ao caso em questão e consistentes com casos semelhantes que
surgiram no passado. Esta metodologia judicial característica é distinta dos processos de raciocínio
legislativo. Legislaturas não são obrigadas a justificar suas ações de forma análoga ao método
judicial de seguir a autoridade de precedentes aceitos.
Por causa das diferenças entre a tomada de decisão legislativo e judicial, os tribunais não
funcionam como uma terceira câmara legislativa. Wechsler 54 assume que não é necessário
abordar as afirmações de manuais sobre a vacuidade moral dos valores implícitos em garantias
52

FELDMAN, Stephen M.. American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism : An Intellectual Voyage. Cary, NC, USA:
Oxford University Press, Incorporated, 2000. ProQuest ebrary. Web. 2 February 2015. p. 124-128.
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WECHSLER, Herbert. Toward neutral principles of constitucional Law. Harvard law review. Vol 73. 1959 number I.
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WECHSLER, Herbert. Toward neutral principles of constitucional Law. Harvard law review. Vol 73. 1959 number I.
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constitucionais; de fato, o argumento de Wechsler quase se glorificava no puramente legal, ao
contrário de ética, aspecto da busca de princípios neutros. Não é por acaso que Wechsler escolhe
para demonstrar as demandas da exigência de princípios neutros com um teste da legitimidade,
por motivos princípios neutros, de Brown v. Board of Education.
Sua queixa principal girava em torno de opiniões supostamente inadequadas do Tribunal,
que repetidamente não satisfez os requisitos de elaboração fundamentada. Do ponto de vista ao
processo legal, o Tribunal de Justiça Warren parecia muitas vezes ser pouco mais do que um
realista rebelde, recusando-se a reconhecer a importância do Estado de direito, expressas em
pareceres judiciais bem fundamentados55.
De acordo com a teoria do processo legal, o processo que define a tomada de decisão
judicial, em particular, é chamado de "elaboração fundamentada." Elaboração fundamentada
requer um juiz sempre a dar razões para uma decisão, para articular essas razões, de forma
detalhada e coerente, e assumir que "como os casos devem ser tratados da mesma forma." O juiz
deve relacionar a decisão da regra à questão de direito e deve aplicar a regra da lei de forma
logicamente coerente com antecedentes56. Este "se esforçando para manter a consistência é uma
questão de necessidade", Hart e Sacks57 declararam em tom distintamente transcendental, "os
arranjos legais são para ser viáveis a todos." Além disso, no contexto de processos de direito
comum e interpretação legal, elaboração fundamentada requer um juiz para aplicar a lei "da
maneira que melhor serve os princípios e políticas que ele expressa." Em certo sentido, então, o
processo de elaboração fundamentado reconhece uma quantidade limitada de ativismo judicial
em certos contextos específicos. No entanto, a mensagem central da teoria do processo legal se
opõe ao realismo legal: normas legais e opiniões judiciais importam. De acordo com o processo
legal, os requisitos de elaboração fundamentada significativamente constrangem juízes, ao
contrário de legisladores e administradores que não são restritos a isso. Elaboração fundamentada
especifica as condições ou processos que geram o Estado de Direito em uma democracia, e esses
processos fornecem um fundamento objetivo para a tomada de decisão judicial neutra e apolítica.
Os neutral principles pregam que as cortes superior podem avançar, mesmo contra desejos
55

RICHARDS, David. Toleration and the Constitution. Cary, NC, USA: Oxford University Press, USA, 1989. ProQuest ebrary. Web. 2
February 2015. p. 8
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Objetando tal entendimento ver: Peretti, Terri J. In Defense of a Political Court. Princeton, NJ, USA: Princeton University Press,
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da maioria, apenas quando os valores que defendem estão

expressamente declarados ou

claramente deduzíveis na constituição federal.
Também há um respeito a um processo ou metodologia de interpretação, que devem ser
jurídicos, não políticos. Tem como fator preponderante reduzir o atrito entre a tomada de decisão
judicial e o processo democrático.
O que importa, portanto, são as razões que suportam a decisão. Estas devem transcender o
caso imediato, são princípios neutros porque apóiam qualquer caso similiar. Neutros porque não
são e não podem ser opção de vontade (política) daquele que julga. Não há esse grau de liberdade
ao Poder Judiciário. Sob pena de se perder os três valores são cada vez mais raros e, por isso,
valiosos no mundo atual: segurança, previsibilidade e proteção contra riscos futuros58 .
Um dos objetivos dessa teoria é religar a função jurisdicional com o sistema democrático. E
democracia permite que conheçamos as razões das decisões judiciais. Que haja respeito á
liberdade e aos outros Poderes da República.
Porém, a teoria dos neutral principles não ficou isenta de críticas. O principal
descontentamento59 quanto as teorias neutras não é se os juízes devem julgar baseado em
princípios, mas quais valores constitucionais deve buscar para se opor aos desejos majoritários.
Qual é a neutralidade que se exige do julgador? Dizem que a neutralidade é impossível de ser
alcançada. Também argumentam que é necessário não ser neutro, isto é, deve-se ser partidário da
política constitucional.
Não obstante as críticas, temos que a presente teoria é salutar para enfatizar dois aspectos:
que as decisões judiciais necessitam de sólida argumentação jurídica e que está deve ser pautada
pelos princípios jurídicos regentes da matéria de forma a demonstrar a coerência lógica da
argumentação. Não podem ser os sentimentos de justiça ou presunções de verdade aptos
unicamente a justificar uma decisão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Num Estado Democrático de Direito o comando da lei deve ser seguido por todos os
58

MARQUES. Claudia Lima. Expectativas legítimas dos consumidores nos planos e seguros privados de saúde e os atuais projetos
de lei. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, n.º 20, p. 71-87, 1996, p. 71.
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poderes estatais. A interpretação de normas constitucionais deve ser apta a desvendar as
diretrizes gerais para a nação. Ali vemos assentadas as políticas que o Estado tem para a educação,
saúde, cidadãos, etc.
A constituição é o comando positivado da nação e ao Poder Judiciário cabe fazer cumprir as
leis e a Constituição. Nessa sua atividade deve fazer o que o professor Peter Häberle60 chamou de
a comunicação entre o fato e a norma.
Nessa tarefa, importa que as decisões judiciais tenham argumentos que possam passar por
filtros mais objetivos. A dialética e a retórica não são meios argumentativos aptos a justificar,
sozinhos, uma argumentação, porque não raro caem em direção a um unilateralismo idealístico. É
necessário um domínio completo dos dados analisados, sem presunções, generalizações e sem
subjetividades, apenas a busca pela verdade.
Assim argumentos judiciais em prol da justiça, do desamparo social, da verdade ou
generalizações não são aptos, sozinhos, a justificar tecnicamente uma decisão.
A decisão judicial deve possuir argumentos vários que produzam um coerência lógica com o
sistema legal. A adoção de princípios neutros como propões o prof. Wechsler é um ótimo teste de
coerência. O decidido no caso concreto individualizado não pode ficar alheio ao sistema legal. Não
pode ser extravagante a ponto de não poder ser replicado.
O decidido no caso concreto não pode ser a vontade do julgador e sim a vontade das leis.
Interpretada, harmonizada e concretizada dentro do sistema legal. A decisão judicial não deve ser
utilizar mera retórica como argumento justificador. A diversidade de valores extraídos de um
mesmo princípio constitucional enfraquece a constituição como tão bem colocou o prof.
Bonavides61.
Não é tarefa fácil conseguir aquilo que os princípios neutros objetivam, qual seja, a
neutralidade absoluta. Porém, com eles evitam-se argumentações baseadas em opções políticas
injustificáveis legal, temporal ou socialmente.

Evita-se a desarmonia entre os Poderes da

República, na medida em que o Judiciário não re-inventa a lei, nem a forma de administrar.
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O DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NA ESFERA
CRIMINAL

Luís Francisco Miranda 1

RESUMO
O presente artigo científico se propõe a fazer uma rápida abordagem do direito
fundamental à duração razoável do processo, princípio insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil. Para este fim, concentrando a investigação nas
particularidades observadas somente na seara criminal, buscou-se realizar uma cuidadosa análise
do tema, valendo-se de especializada e atualizada doutrina, iniciando a pesquisa com um breve
histórico da temática no direito estrangeiro e internacional, abordando a evolução no
ordenamento jurídico pátrio para, na sequência, tecer considerações acerca dos inúmeros
obstáculos ligados à efetiva aplicação do postulado na prática jurisdicional.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos e Garantias Fundamentais; Razoável duração processual; Devido
Processo Legal.

INTRODUÇÃO
“Vivemos em uma sociedade regida pelo tempo, em que a velocidade é a alavanca do
mundo contemporâneo, nos conduzindo à angústia do presenteísmo2”.
A sociedade, nas palavras de Décio Alonso Gomes:
[...] passa por um momento de culto à velocidade, com um maremoto de imagens e informações a
inundá-la. Nos dias de hoje, a atenção do homem é visualmente atraída por imagens de velocidade,
com um desejo inconsciente de tipologias aerodinâmicas, fotografias artísticas borradas, acesso
imediato a dados, enfim, realizações imediatas e instantâneas, querer tudo em tempo real. A rapidez
é uma promessa de uma experiência emocionante: não há mais distâncias, apenas tempo (e quanto

1

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Capital, SC – Email: luisfmiranda@tjsc.jus.br.

2

BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Editora Lumun
Juris, 2006, p. 3.
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mais breve melhor). Em tempo(s) de Internet, tudo acontece em todos os lugares ao mesmo tempo.
3
O mundo conectado anula barreiras temporais .

De fato, a tendência ao “instantaneísmo” (termo utilizado por Aury Lopes Júnior e Gustavo
Henrique Badaró na obra “Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável”), da qual nada parece
conseguir esquivar-se, é percebida em quase todos os domínios da cultura contemporânea, a
exemplo da comida fast food, da telecomunicação móvel, da necessidade de notícias em tempo
real, vultosas transações financeiras online etc.
Essa inclinação à valoração positiva da celeridade, por razões que serão melhor analisadas
no decorrer do presente estudo, também se faz presente na seara jurídica. Tal é esta a orientação
na cultura forense que o legislador constitucional derivado, consagrando instituto já largamente
disciplinado no direito estrangeiro e internacional, elevou o postulado da razoável duração do
processo ao patamar de direito fundamental do jurisdicionado (art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB/88),
por meio da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004.
Todavia, sintetizando a complexa problemática que envolve o tema, a reivindicação por
uma prestação jurisdicional célere – sem dúvida uma legítima demanda social – encontra-se
obstacularizada por inúmeros fatores, como a carência de recursos humanos, a falta de estrutura,
a própria complexidade da legislação processual, chicanas processuais dentre outros.
Outrossim, focando no objeto do presente estudo, na esfera criminal, além desses
elementos, diversas outras garantias processuais encontram-se em rota de colisão com a
celeridade pura e simples.
Isto porque, “o problema da interação entre o processo e o tempo assume ainda um perfil
mais complexo quando se põe em jogo o processo penal e se adiciona um plus mais relevante
ainda: o poder cautelar do Estado, em face do direito de liberdade do cidadão4”.
Exige-se, no domínio criminal, um equilíbrio, de modo que o direito fundamental à razoável
duração do processo não venha, em nome de uma desejável celeridade na prestação jurisdicional,
atropelar outras consagradas garantias do jurisdicionado, algumas, inclusive, de maior importância,
como o contraditório e a ampla defesa.

3

GOMES, Décio Alonso. (Des) Aceleração Processual: Abordagens sobre dromologia na busca do tempo razoável do processo
penal. Rio de Janeiro: Editora Lumun Juris, 2007, p. 1.

4

FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (Coord.). Código de processo penal e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e
jurisprudência. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2004, v. 4, p. 279.
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Ademais, é cediço que:
[...] o processo penal é um caminho necessário para chegar-se na pena, mas que, infelizmente, já
constitui uma punição em si mesmo. Daí porque há que se encontrar o difícil equilíbrio entre um
processo excessivamente demorado (e cuja duração já representa uma punição ilegítima) e a ilusão
de uma justiça imediata, em que se atropelam direitos e garantias fundamentais em nome da
5
resposta punitiva mais célere .

Envolto neste cenário, o presente estudo visa a abordar, inicialmente, o histórico e a
evolução do postulado da celeridade processual, para, ato contínuo, abordar com maior
profundidade: a) a doutrina do não prazo e as dificuldades na definição dos critérios utilizados
para diagnosticar a razoabilidade do tempo processual; b) a celeridade processual como forma de
atenuar o aspecto penalizatório implícito no processo penal; c) as dificuldades em estabelecer o
equilíbrio entre os direitos fundamentais de defesa e a exigência da prestação jurisdicional célere,
apontando algumas alternativas para uma celeridade equilibrada.

BREVE HISTÓRICO DA GARANTIA À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO NO
DIREITO ESTRANGEIRO E INTERNACIONAL
No direito estrangeiro, especialmente em documentos internacionais, o tema não é novo.
Não obstante a longevidade do instituto, assim como já assinalava Ihering no sentido de
que “a vida do direito é a luta, a luta de povos, de governos, de classes de indivíduos6”, não foi por
outro caminho senão o da luta que essa fundamental garantia logrou ser positivada nos textos
legais através dos tempos.
E foi justamente em um contexto de instabilidade que, no decorrer da presente pesquisa,
encontrou-se o mais remoto registro de positivação do instituto da celeridade, especificamente no
item 40 da Magna Charta Libertatum, datada de 1215, in verbis: “a ninguém venderemos, a
ninguém negaremos ou retardaremos direito ou justiça7”.
Beccaria, a seu tempo, já afirmava, com acerto, que “o processo deve ser conduzido sem
protelações, até porque, quanto mais rápida for a aplicação da pena e mais perto estiver o delito,
mais justa e útil ela será8”.
5

BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, cit., p. IX.

6

IHERING, Rudolf Von. A Luta pelo Direito. 7. ed. Tradução de J. Cretella JR e Agnes Cretella. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013.

7

MAGNA CARTA. 1215. Disponível em: <http://corvobranco.tripod.com/dwnl/magna_carta.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2014.

8

BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, cit., p. 13.
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Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, na obra “Processo Penal e Constituição:
Princípios Constitucionais do Processo Penal”, abordando o princípio em testilha, proporciona o
seguinte levantamento da incidência do instituto no direito comparado:
9

[...] O artigo XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, já o previa,
o mesmo fazendo a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa
10
11
Rica) , no art. 7º, n.º 5, que não só assegura o direito do réu de ser julgado em prazo razoável ,
mas de ser posto em liberdade se não for julgado nesse prazo. A Convenção Européia dos Direitos
Fundamentais dos Homens e das Liberdades Fundamentais, no art. 6º, § 1º, igualmente assegura o
direito ao fim dos processos em um tempo razoável. As Constituições da Espanha (artigo 24.2) e da
Itália (artigo 111, modificado em 1999) garantem um julgamento sem dilações e em prazo razoável.
A 5ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos garante ao acusado um julgamento célere. A Corte
Suprema de Justiça Nacional da Argentina tem sólida jurisprudência no sentido de afirmar que o
acusado tem direito a um pronunciamento que ponha termo ao processo de modo mais rápido
12
possível, com base no artigo 18 da Constituição .

Neste mesmo sentido, o jurista português Canotilho reconhece que não basta garantir o
acesso ao poder judiciário, este tem que funcionar de forma eficaz, pois “justiça tardia equivale à
denegação de justiça”:
[...] ao demandante de uma protecção jurídica deve ser reconhecida a possibilidade de, em tempo
útil (adequação temporal, justiça temporalmente adequada), obter uma sentença executória com
13
força de caso julgado .

Feitos estes breves apontamentos introdutórios, volta-se a atenção à realidade local e às
fases percorridas pelo princípio até os dias atuais.

A EVOLUÇÃO DO POSTULADO DA CELERIDADE PROCESSUAL NO ORDENAMENTO
JURÍDICO PÁTRIO
Transportando a análise para o âmbito interno, é de se ressaltar que “até recentemente,
não havia preocupação com a duração do processo penal em nosso país, salvo se o réu se
9

Artigo XVIII – Toda pessoa pode recorrer aos tribunais para fazer valer os seus direitos. Deve poder contar, outrossim, com
processos simples e breves, mediante o qual a justiça o proteja contra atos de autoridade que violem, em seu prejuízo, quaisquer
dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente.

10

Aprovada em 1969 e promulgada, pelo Brasil, pelo Decreto n. 678, de 6/11/92.

11

Art. 7º, n. 5 – Toda pessoa detida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei
a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável ou a se posta em liberdade, sem prejuízo de
que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo.

12

CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. Processo Penal e Constituição: Princípios Constitucionais do Processo Penal.
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 233.

13

CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional. Coimbra: Livraria Almedina, 1993, p. 653.
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encontrasse preso cautelarmente14”.
De fato, à exceção de alguns pontuais posicionamentos jurisprudenciais, era incomum no
ordenamento jurídico pátrio determinação expressa reconhecendo ao jurisdicionado o direito a
uma duração razoável do processo, apesar de se poder cogitar que tal garantia já estivesse
implicitamente contida na cláusula do due process of law.
Esta orientação, todavia, passou por uma completa modificação quando o Congresso
Nacional:
[...] através do Dec. Leg. 27, de 26.05.1992, aprovou a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (Pacto de San Jose da Cosa Rica) e o Governo Brasileiro depositou a Carta de Adesão a essa
Convenção, no dia 25.09.1992, determinando-se, por meio do Dec. 678, de 06.11.1992, o seu
cumprimento “tão inteiramente como nela se contém”. E o que diz tal Convenção que, nos termos
do art. 5º, § 2º da CF de 1988, tem valor de norma constitucional? Afirma que “toda pessoa tem
direito de ser ouvida com as devidas garantias dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal
competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente e por lei, na apuração de
qualquer acusação formal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou
15
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza .

Interessante ressaltar, ainda,
[...] que muito antes de o Brasil tornar-se signatário da Convenção Americana Sobre Direitos
Humanos, firmada em San Jose da Costa Rica, a 22.11.1969 – veja-se o art. 8º, n. 1 -, a jurisprudência
firmou-se, no sentido de que a instrução criminal jamais poderia durar por tempo muito longo.
Todos sabem de raiz que acórdão do Eg. Tribunal de Minas Gerais estabeleceu o prazo de 81 dias,
para o término do procedimento comum ordinário. A toda luz, tal número nunca se considerou fatal,
ou inflexível (art. 403 do CPP). O certo acha-se em que todos os acusados guardam direito à
finalização do procedimento, dentro do prazo razoável. Vale dizer, conforme a razão (TACRIM-SP-HC,
16
Rel. Sérgio Pitombo, j. 19.05.1993 – RJD 7/157) .

O mencionado entendimento jurisprudencial acerca do prazo de 81 (oitenta e um dias)
decorreu da determinação contida no artigo 8° da revogada Lei n. 9.034, de 03 de maio de 1995,
voltada aos crimes praticados por organizações criminosas, que estabelecia que “o prazo para
encerramento da instrução criminal, nos processos por crime de que trata esta Lei, será de 81
(oitenta e um) dias, quando o réu estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto17”.
Todavia, foi somente em 2004, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45,
que o princípio da duração razoável do processo judicial e administrativo foi elevado ao patamar
de direito fundamental.
14

BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, cit., p. 83.

15

FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Código de processo penal e sua interpretação jurisprudencial. Cit., p. 278-279.

16

FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui. Código de processo penal e sua interpretação jurisprudencial, p. 282.

17

BRASIL. Lei n. 9.034, de 3 de maio de 1995. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9034.htm>. Acesso em:
15 jan. 2014.
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Positivava-se,
assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre
direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial
18
efetiva, no princípio do Estado de Direito e no próprio postulado da dignidade da pessoa humana .

Conforme redação dada pela sobredita Emenda ao inciso LXXVIII do art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação19”.
A este importante marco, seguiu-se a aprovação, pelo Poder Legislativo Federal, de
inúmeras leis – pequenas reformas no sistema processual – no intuito de conferir maior
aplicabilidade ao direito fundamental em testilha.
No plano processual penal, podem ser lembradas as modificações legislativas advindas
com a edição das Leis n. 11.689 e 11.690, ambas de 09 de junho de 2008 e da Lei n. 11.719, de 20
de junho de 2008 e da Lei n. 11.900, de 08 de janeiro de 2009, dentre outras.
Conforme assinala Oziel Francisco de Souza, na obra “A repercussão geral no recurso
extraordinário criminal e a razoável duração do processo penal”, podem ser mencionadas as
seguintes modificações na seara processual penal por força das reformas legislativas acima
mencionadas:
[...] a previsão do princípio da identidade física do juiz e da citação por hora certa, tal como ocorre
no sistema do processo civil; a modificação do regime das provas e da mutatio e da emendatio libeli;
modificação dos requisitos da sentença penal, dos quais se destacam a explicitação das
possibilidades de absolvição do réu reconhecidas há muito tempo pela doutrina e inovação da
obrigatoriedade do juiz fixar, em caso de condenação, o valor mínimo para a reparação dos danos
causados pela infração, em consideração à pessoa da vítima. A definição do procedimento ordinário
ou sumário a partir da pena máxima cominada ao delito e as importantes alterações nos próprios
ritos processuais, que ficaram, ao menos idealmente, mas céleres; a reorganização no procedimento
do Tribunal do Júri, inclusive mediante a correção normativa de alguns pontos que eram criticados
pelos aplicadores do direito e, por fim, a supressão do protesto por novo júri, demonstrando que a
reformulação do sistema passou também pela parte do processo que trata dos recursos, além de
20
outras modificações implementadas .

Esta, portanto, é uma breve síntese da evolução legislativa do princípio no direito brasileiro.
Nem seria preciso mencionar, contudo, que meras alterações ou reformas legislativas não
18

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 444.

19

BRASIL.
Constituição
da
República
Federativa
do
Brasil
de
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2014.

20

SOUZA, Oziel Francisco. A repercussão geral no recurso extraordinário criminal e a razoável duração do processo penal: uma
análise na perspectiva da teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: All Print Editora, 2009.
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1988.

Disponível

em:

bastarão para, satisfatoriamente, efetivar as previsões insertas no axioma em estudo. De fato, um
trabalho hercúleo resta ao legislador, à doutrina e à própria jurisprudência no sentido de conferir
a correta interpretação ao postulado, bem como aos Tribunais, na busca de novas alternativas
voltadas à aceleração da tramitação dos feitos sob suas competências.

A (CRÍTICA À) DOUTRINA DO NÃO PRAZO E AS DIFICULDADES NA DEFINIÇÃO DE
CRITÉRIOS PARA VERIFICAÇÃO DA RAZOABILIDADE DA DURAÇÃO DO PROCESSO
Por primeiro, é de se ressaltar que, não obstante a positivação do direito fundamental à
razoável duração processual no ordenamento pátrio (CRFB/88, Art. 5º, inciso LXXVIII), no âmbito
criminal, a importante lei infraconstitucional que contém dispositivo fixando objetivamente limites
ou parâmetros para verificação da razoabilidade da duração de processos no Brasil é a Lei n.
12.850, de 02 de agosto de 2013, voltada aos crimes praticados por organizações criminosas, que,
no parágrafo único do seu artigo 22, dispõe:
A instrução criminal deverá ser encerrada em prazo razoável, o qual não poderá exceder a 120
(cento e vinte) dias quando o réu estiver preso, prorrogáveis em até igual período, por decisão
fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatório
21
atribuível ao réu (BRASIL, 2013).

Contudo, não há uma regra geral fixando prazos exatos ou estipulando parâmetros que
delimitem o tempo correspondente à razoável duração dos processos judiciais no Brasil. Neste
contexto, apesar da previsão constitucional expressa, referido postulado ainda não foi
concretizado e a morosidade dos processos permanece sendo um dos principais problemas de
acesso à justiça.
Evidente que tal situação exige do Estado prestações positivas para a efetivação do aludido
direito fundamental, não bastando a simples previsão constitucional para assegurá-lo.
A propósito, Norberto Bobbio asseverou que “o problema fundamental em relação aos
direitos do homem, não é tanto o de justifica-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema
não filosófico, mas político22”.
Seguindo o mesmo entendimento, Luigi Ferrajoli afirma que:

21

BRASIL. Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12850.htm>. Acesso em: 15 jan. 2014.

22

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24.
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Os direitos fundamentais, ao contrário, por causa da sua forma universal, são normas cuja existência
não comporta sozinha a existência das suas garantias. Eles requerem, para serem garantidos, a
produção de leis específicas de atuação: as normas sobre a escola pública e sobre a saúde pública
em atuação e para garantia primária dos direitos à instrução e à saúde; as normas penais que
proíbem o homicídio e a violência privada em atuação e para garantia primária dos direitos à vida e à
integridade pessoal; as leis eleitorais em atuação dos direitos políticos; as normas sobre as
diferentes jurisdição para garantia secundária dos direitos e, de forma mais ampla, dos bens e dos
interesses lesados em via primária.
É pela observação de tais garantias, e antes ainda pela sua introdução, que depende a efetividade
23
dos direitos fundamentais .

Ocorre que, em um primeiro momento, analisando a estrutura legal do processo penal
(garantias da defesa, prazos, recursos, instâncias etc.), os diferentes níveis de complexidade dos
casos, a conduta, muitas vezes, protelatória da defesa, bem como a própria estrutura do Judiciário
– além de outros fatores, é claro -, exsurge a crença de que a fixação de limites objetivo é algo
impraticável.
Em razão disso, diz-se que a “expressão razoável duração do processo é de conteúdo
indeterminado, incerto, cujo delineamento não foi estabelecido de forma clara pelo legislador
constituinte24”.
Aprofundando a análise deste aspecto, é pertinente a lição de Alba Paulo de Azevedo:
Além da carga de subjetividade do dispositivo constitucional objeto desta análise, restam flagrantes
a vaguidade e a indeterminação do legislador constitucional ao dizer que a duração do processo
deve ser razoável, até porque são inúmeras as variáveis que concorrem contra uma padronização,
notadamente levando em conta as marcantes disparidades existentes no Brasil e no próprio
Judiciário, o que sinaliza para uma solução casuística, num quadro individualizado dos processos e
25
comparativo com outros, da mesma natureza que apresentem similaridades básicas .

Diante desse quadro, Badaró e Lopes Júnior afirmam que o Brasil “adotou a
denominada ‘doutrina do não-prazo’, persistindo numa sistemática ultrapassada com que a
jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos vem, há décadas, debatendo-se26.”
Em face deste contexto legislativo, conclui Oziel Francisco de Souza (2009, p. 50) que:
[...] a razoável duração do processo pode ser entendida como um princípio, que encerra um
mandado de otimização, no sentido de que a celeridade em sua tramitação deve ser respeitada ao
máximo, de acordo com o que for possível no caso concreto, consoante as circunstâncias fáticas e
jurídicas que se apresentam, e desde que sejam respeitados os princípios constitucionais

23

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 115.

24

SOUZA, Oziel Francisco. A repercussão geral no recurso extraordinário criminal e a razoável duração do processo penal. Cit., p.
36

25

AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo Penal Eletrônico e Direitos Fundamentais. Curitiba: Juruá, 2012, p. 110.

26

BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, cit., p. 39.
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contrapostos, como o é do contraditório, o da ampla defesa, o do juiz natural, e tantos outros
27
previstos expressa ou implicitamente no catálogo constitucional .

Cabe salientar, no entanto, que esta resistência a um disciplinamento mais objetivo do
postulado não é exclusividade do legislador brasileiro, sendo, pelo contrário, um obstáculo
enfrentado tanto no ordenamento de outras nações quanto nas próprias cortes internacionais.
Nestas, a ausência de limites pré-fixados em “lei” ensejaram a elaboração, pela
jurisprudência, de critérios dogmáticos para valoração da duração dos processos.
Ilustrando o tortuoso caminho trilhado pela jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, recolhe-se do minucioso
levantamento realizado por Aury Lopes Júnior e Gustavo Henrique Badaró, na obra “Direito ao
Processo Penal no Prazo Razoável”:
Foi no caso ‘Wemhoff’ (sentença de 27.06.1968) que se deu o primeiro passo na direção da definição
de certos critérios para a valoração da ‘duração indevida’, através do que se convencionou chamar
de ‘doutrina dos sete critérios’. Para valorar a situação, a Comissão Européia de Direitos Humanos
sugeriu que a razoabilidade da prisão cautelar (e consequente dilação indevida do processo) fosse
aferida considerando-se: a) a duração da prisão cautelar; b) a duração da prisão cautelar em relação
à natureza do delito, à pena fixada e à provável pena a ser aplicada em caso de condenação; c) os
efeitos pessoais que o imputado sofre, tanto de ordem material como moral ou outros; d) a
influência da conduta do imputado em relação à demora do processo; e) as dificuldades para a
investigação do caso (complexidade dos fatos, quantidade de testemunhas e réus, dificuldades
probatórias etc); f) a maneira como a investigação foi conduzida; g) a conduta das autoridades
28
judiciais .

Ainda segundo os ilustres juristas, em que pese enfrentar certa resistência, a doutrina dos
sete critérios serviu de inspiração “para um referencial mais enxuto, denominado teoria dos três
critérios: a) complexidade do caso; b) a atividade processual do interessado (imputado); c) a
conduta das autoridades judiciárias29”. Concluem os autores que “esses três critérios têm sido
sistematicamente invocados, tanto pelo TEDH, como também pela Corte Interamericana de
Direitos Humanos30”. No processo penal brasileiro, por sua vez, as produções doutrinárias e
jurisprudenciais acerca da razoabilidade da duração do processo ficam restritas, quase que
na sua integralidade, à questão da superação irrazoável de prazos nos casos em que há prisão
cautelar, ligando o prejuízo da lentidão processual à ilegalidade da segregação.

27

SOUZA, Oziel Francisco. A repercussão geral no recurso extraordinário criminal e a razoável duração do processo penal. Cit., p.
50.

28

BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, cit., p. 40.

29

BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, p. 40.
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BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, p. 40-41.
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A Suprema Corte nacional, assim como os Tribunais Internacionais supramencionados,
resolve a questão, à ausência de limites temporais preestabelecidos, valendo-se de critérios
discricionários, tal qual a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana. Melhor ilustrando o atual
posicionamento do Pretório Excelso, segue ementa de acórdão relatado pelo Ministro Celso de
Mello:

O EXCESSO DE PRAZO, MESMO TRATANDO-SE DE DELITO HEDIONDO (OU A ESTE EQUIPARADO),
NÃO PODE SER TOLERADO, IMPONDO-SE, AO PODER JUDICIÁRIO, EM OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS
CONSAGRADOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O IMEDIATO RELAXAMENTO DA PRISÃO
CAUTELAR DO INDICIADO OU DO RÉU.
- Nada pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando
configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar (RTJ 137/287 – RTJ 157/633 –
RTJ 180/262-264 – RTJ 187/933-934), considerada a excepcionalidade de que se reveste, em nosso
sistema jurídico, a prisão meramente processual do indiciado ou do réu, mesmo que se trate de
crime hediondo ou de delito a este equiparado.
- O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário – não derivando,
portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente atribuível ao réu –, traduz situação
anômala que compromete a efetividade do processo, pois, além de tornar evidente o desprezo
estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à
resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII) e com todas as garantias
reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a de não sofrer o arbítrio da coerção
estatal representado pela privação cautelar da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele
estabelecido em lei. - A duração prolongada, abusiva e irrazoável da prisão cautelar de alguém
ofende, de modo frontal, o postulado da dignidade da pessoa humana, que representa –
considerada a centralidade desse princípio essencial (CF, art. 1º, III) - significativo vetor
interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional
vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta,
entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional
positivo. Constituição Federal (Art. 5º, incisos LIV e LXXVIII). EC 45/2004. Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (Art. 7º, ns. 5 e 6). Doutrina. Jurisprudência.
- O indiciado ou o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar, não
podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, ainda que se cuide de pessoas
acusadas da suposta prática de crime hediondo (Súmula 697/STF), sob pena de o instrumento
processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em
inaceitável (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal. Precedentes
31
(RTJ 195/212-213, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno) . (BRASIL, 2005, grifo do autor).

Retomando a linha de pensamento, comunga-se da opinião que, não obstante a fixação de
parâmetros represente um claro avanço no caminho para a construção de um método mais
seguro para verificação da razoabilidade da duração do processo, a opção por relegar a análise da
razoabilidade a critérios com alto grau de indefinição e flexibilidade – doutrina do “não prazo” -,
não escapa ilesa a algumas críticas pontuais.
31
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<http://www.conjur.com.br/2005-mar-23/ministro_aprofunda_estudo_excesso_prisao_cautelar>. Acesso em: 15 jan. 2014.

589
Produção Científica CEJURPS – 2015

É indiscutível que a “indefinição e vagueza de conceitos [...] deixa amplo espaço
discricionário para avaliação segundo as circunstâncias do caso e o ‘sentir’ do julgador” (BADARÓ;
LOPES JUNIOR, 2006, p. 41). E esta situação, em síntese, possibilita uma indesejável disparidade de
posicionamentos para casos, algumas vezes, idênticos.
Em arremate – mas ciente de que a riqueza e a complexidade do tema poderiam prolongar
a sua análise ou até ensejar um estudo específico -, ao mesmo passo que a celeridade é um
objetivo a ser perseguido pelo poder público, não resta dúvida que a segurança jurídica também
possui um papel fundamental na construção de um processo penal que atenda às amplas
exigências das cláusulas gerais da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal.

A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO COMO FORMA DE ATENUAÇÃO DO
ASPECTO PENALIZATÓRIO IMPLÍCITO NA PERSECUÇÃO PENAL
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso LVII,
estabelece: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória32”.
Acerca da aplicabilidade de tal princípio constitucional, segue trecho do acórdão proferido
nos autos do Habeas Corpus n. 80.719-4, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, de relatoria
do Ministro Celso de Melo:
Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática
lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em
julgado. O princípio constitucional da não culpabilidade, e nosso sistema jurídico, consagra uma
regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito,
ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados
definitivamente por sentença do Poder Judiciário (BRASIL, 2001).

Ademais, “o princípio constitucional da não culpabilidade impede que se lance o nome do
réu no rol de culpados antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória33”.
Todavia, a despeito do inegável caráter instrumental do processo e da não menos óbvia
eficácia do princípio da não culpabilidade ou presunção da inocência, inexistem dúvidas de que o
“processo penal possui uma carga infamante e sancionatória em si mesmo, que não se deve
32
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1988.

Disponível
Disponível

em:
em:

prolongar por muito tempo. Um processo dentro do prazo razoável evita que uma pessoa acusada
fique muito tempo na incerteza de sua sorte34”.
Ressalte-se ainda que:
[...] a duração ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a proteção judicial
efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana, na medida
35
em que permite a transformação do ser humano em objeto dos processos estatais .

Pode-se afirmar que a razoável duração do processo não apenas possibilita a efetividade da
prestação jurisdicional como também garante a proteção da dignidade da pessoa humana, sobre a
qual está fundada toda a estrutura constitucional, uma vez que minimiza o aspecto penalizatório
implícito na persecução penal.
Abordando com mais profundidade os efeitos subjacentes do processo penal, esclarece
Décio Alonso Gomes:
A duração do processo penal é de vital importância. De um lado, as dilações constituem uma grave
afetação ao imputado em aspecto individual, contudo, ainda mais no âmbito familiar ou de
reconhecimento social – e que, em algumas oportunidades transforma-se numa situação irreversível,
apesar de eventual absolvição, já que afetam o entorno afetivo e econômico. De outra ponta, para o
Estado, as implicações negativas podem ser resumidamente fixadas em dois pontos: o primeiro, o
derivado do descumprimento da tarefa que lhe dá razão de ser, é dizer, a tutela das garantias
individuais, e, o segundo, o referente aos custos que se somam à carga fiscal da sociedade, assim
como aos gastos que a família (do imputado) deve suportar, não só para a defesa, senão para poder
enfrentar situações difíceis de readaptação. Isso para não abordar a questão da descrença social e da
36
vítima e seus entes, em especial .

Assim, admitida esta carga penalizatória do processo em si mesmo, e que tal
aspecto, embora inevitável, não se mostra consentâneo com inúmeros princípios constitucionais,
mormente o fundamento da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88), vê-se na
celeridade processual, ao menos uma forma de mitigar os malefícios.
Não obstante, por maiores que sejam os esforços empregados nessa busca incessante pela
razoabilidade da duração processual, há inúmeros empecilhos que obstaculizam o caminho deste
ideal. Sobre o ponto, bastante apropriadas são as colocações do eminente processualista Cândido
Rangel Dinamarco:

34

BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao Processo Penal no Prazo Razoável, cit., p. 84-85.
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MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 4. ed.
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Sabe-se que certos defeitos são insuperáveis e tem-se consciência de que o ideal possível é reduzilos, não eliminá-los. O mais grave dos problemas é a duração dos processos, responsável pela
eternização dos litígios e prolongamento das angústias dos litigantes. Mas jamais se conseguirá
agilizar tanto os procedimento a ponto de, em sua generalidade, eles serem capazes de oferecer
solução bastante pronta aos litígios. Ao lado de certos fatores ditos perversos, como o espírito
burocrático, desídias, retardamentos intencionais etc., militam em prol de longas demoras
processuais certas legítimas razões de segurança recíproca das partes, garantias de defesa e
contraditório, modos mais ou menos completos na realização de atos, prazos etc. - tudo
concorrendo para conter os ímpetos de celeridade e assim prolongar a angústia dos sujeitos
37
envolvidos .

É inegável que a submissão do indivíduo a um processo criminal com duração indefinida
potencializa a degradação e solidifica o aspecto penalizatório da persecução penal, motivo pelo
qual o princípio da razoável duração do processo, ponderado pelas garantias constitucionais de
defesa, visa, na prática, a atenuar tal circunstância. Não há, todavia, uma solução definitiva.

A

DIFICULDADE EM ESTABELECER O EQUILÍBRIO ENTRE OS DIREITOS

FUNDAMENTAIS DE DEFESA E A EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CÉLERE
– ALTERNATIVAS PARA UMA CELERIDADE EQUILIBRADA.
O tempo que envolve o processamento de uma ação passou a ser uma das maiores
preocupações tanto do legislador quanto daquele que está envolvido de alguma maneira na
relação processual.
Tal situação se agrava na seara criminal, onde o desrespeito ao princípio constitucional da
razoável duração do processo viola diretamente a dignidade da pessoa humana, pois no processo
penal discutem-se direitos essenciais como a vida e a liberdade, os quais são pressupostos para o
exercício de outros direitos.
Contudo, o ideal da celeridade não pode ser levado ao extremo, sob pena de violação a
direitos tão ou mais fundamentais. A propósito,
nesse conflito entre segurança e celeridade no processo, equilibrar rapidez e justiça não é missão
das mais fáceis. Enquanto fator de eficiência do processo, a busca de celeridade é preocupação
antiga, contudo, sempre se advertiu que não deve ser alcançada a qualquer preço, pois as garantias
38
individuais hão de ser preservadas .

Neste aspecto há quem sustente que
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DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. V. I. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 140.
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AZEVEDO, Alba Paulo de. Processo Penal Eletrônico e Direitos Fundamentais, cit., p. 110-111.

592
Produção Científica CEJURPS – 2015

não existe nada mais demonstrativo da arbitrariedade de um procedimento que os juízos sumários
ou sumaríssimos em matéria penal, pois eles impedem que o imputado possa exercer todas as
39
faculdades próprias de um processo penal adequado à Constituição democrática .

Em resumo, “o tempo é medida de distribuição de justiça. Se excessivo, pode prejudicar a
aplicação da lei penal. Se rápido, pode comprometer direitos de quem quer que tenha sido
imputada a responsabilidade pelo cometimento dos crimes40”.
O postulado da celeridade, por mais relevante que se apresente, não deve se sobrepor a
outros que visam à consecução de fins ainda mais primários do Estado, como o respeito ao devido
processo legal, com todos os subprincípios (contraditório, ampla defesa etc.), e à dignidade da
pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, inciso III, da CRFB/88).
A conclusão, portanto, de que “tempo e processo estão interpenetrados parece não
suscitar maiores tergiversações. A questão meritória é o ajuste ou combinação destes institutos,
mais especificamente, o quanto (e sua dosagem) é importante para o processo41”.
Aliás, analisando a problemática sob outra ótica, o conceituado processualista Antônio
Scarance Fernandes aponta para a seguinte situação:
A simplificação de procedimentos nas suas mais diversas formas deve ser analisada cuidadosamente.
No afã de buscar rapidez na solução dos processos, corre-se o risco de esquecer que os problemas
crônicos da justiça criminal são das mais diversas ordens e resultam de várias causas, desde as
derivadas de políticas públicas inadequadas, até as oriundas de deficiente organização e
estruturação dos órgãos encarregados da persecução criminal, por falta de recursos suficientes ou
em razão de falhas internas. Desprezando esse quadro mais amplo, há o perigo da ilusória esperança
42
de que as reformas procedimentais poderão, sozinhas, criar uma nova justiça .

Logo, refletindo sobre todos estes aspectos, é possível vislumbrar dois extremos: a
aceleração antigarantista e a dilação indevida. Em ambos,
temos a negação da jurisdição, pois não basta qualquer juiz e qualquer julgamento, a garantia da
tutela jurisdicional exige qualidade e, neste tema, ela está no equilíbrio entre o direito a ser julgado
num prazo razoável (ou, ainda, [...], o direito a um processo sem dilações indevidas), enquanto
43
recusa aos dois extremos .

Diante desse quadro, ressumbra o questionamento: sob o enfoque da celeridade,
quais seriam, no contexto legislativo atual (inexistência de prazos pré-fixados para a duração do
39
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procedimento judicial criminal), as possíveis reivindicações dos jurisdicionados?
Preliminarmente, um ponto que parece não deixar dúvidas – e por isso não se prolongará
na análise do tema – é que a celeridade no processo penal deverá ser implementada por meios
outros que não a supressão das garantias de defesa. Partindo-se dessa premissa, quais seriam,
então, as alternativas que o poder público poderia adotar ou que já vem adotando no campo
legislativo e na aprimoração da própria estrutura do judiciário, para fins de tornar mais célere o
transcurso da ação penal, sem atropelar os consagrados direitos de defesa?
É certo que encontrar uma resposta definitiva e satisfatória que não implique uma
inapropriada simplificação da questão em um estudo desta natureza, parece uma tarefa
desmedida. É preciso reconhecer o desânimo jurídico. Eis o pouco que se pôde conjecturar e
extrair da doutrina especializada.
Para os autores Francisco Meton Marques de Lima e Francisco Gérson Marques de Lima,
pelo disposto no inc. LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988,
fica possibilitado que o cidadão e as instituições façam duas cobranças: a) do Poder Público, os meios
materiais para que o aparelho judicial possa cumprir os prazos dispostos nas normas processuais; b)
dos órgãos da Justiça, o esforço para cumprir os prazos legais, envidando esforço para abreviar a
44
prestação jurisdicional, bem como prestar um serviço de qualidade .

Apesar de absolutamente pertinentes as prescrições dos renomados autores, há a evidente
necessidade de se apontar medidas mais claras e específicas para efetivação do postulado
constitucional em estudo.
Foi com esse intuito que o Conselho Nacional de Justiça, criado com a edição da já
mencionada Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro de 2004, passou a acompanhar,
cobrar e controlar a atuação dos magistrados, exigindo informações acerca de produtividade e a
adoção de procedimentos processuais (programas de fixação de metas de julgamento, por
exemplo) e extraprocessuais (adoção de planejamento estratégico, adoção de programas de
avaliação institucional do Poder Judiciário, cobrança de investimentos em tecnologia e
contratação de pessoal, elaboração e divulgação de relatórios estatísticos sobre movimentação
processual e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o país).
Aliás, extrai-se do sítio institucional do Conselho Nacional de Justiça que a razoável duração
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do processo consta no planejamento estratégico do referido órgão, ao se falar em eficiência e
efetividade, assim como foi incluída na visão institucional do Poder Judiciário:
Missão do CNJ - Contribuir para que a prestação jurisdicional seja realizada com moralidade,
eficiência e efetividade em benefício da Sociedade
Visão do CNJ - Ser um instrumento efetivo do Poder Judiciário.
Missão do Poder Judiciário - Realizar Justiça.
Descrição - Fortalecer o Estado Democrático e fomentar a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, por meio de uma efetiva prestação jurisdicional.
Visão do Poder Judiciário - Ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça,
equidade
e
paz
social.
Descrição - Ter credibilidade e ser reconhecido como um Poder célere, acessível, responsável,
imparcial, efetivo e justo, que busca o ideal democrático e promove a paz social, garantindo o
45
exercício pleno dos direitos de cidadania .

Dentre as iniciativas do Conselho Nacional de Justiça para proporcionar maior agilidade e
eficiência à tramitação dos processos, destaca-se o Programa de Metas de Nacionais, de onde se
extrai:
As metas de nivelamento do Poder Judiciário foram definidas pela primeira vez no 2º Encontro
Nacional do Judiciário, que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 2009. Ao final do
Encontro, os tribunais brasileiros traçaram 10 metas de nivelamento para o Judiciário no ano de
2009. O grande destaque foi a Meta 2, que determinou aos tribunais que identificassem e julgassem
os processos judiciais mais antigos, distribuídos aos magistrados até 31.12.2005. Com a Meta 2, o
Poder Judiciário começou a se alinhar com o direito constitucional de todos os cidadãos brasileiros
que estabelece a duração razoável do processo na Justiça. Foi o começo de uma luta que contagiou o
Poder Judiciário do país para acabar com o estoque de processos causadores de altas taxas de
congestionamento nos tribunais. Também foram definidas outras metas importantes para organizar
o trabalho nas varas de Justiça, informatizar o Judiciário e proporcionar mais transparência à
sociedade.
Algumas metas traçadas para 2009 foram cumpridas quase totalmente, como a Meta 1, que teve
percentual de cumprimento de 98,6%, e a meta 3, que atingiu 96,7%. Mas, apesar do esforço dos
tribunais, algumas metas ficaram distantes do ideal, como a meta 2, cumprida em 60,7%, e a meta 5,
em 63%. Para auxiliar os tribunais, o CNJ traçou um plano de ação para as metas não cumpridas, que
continuaram a ser acompanhadas no ano seguinte.
No 3º Encontro Nacional do Judiciário, que aconteceu na cidade de São Paulo, em 2010, foram
definidas novas metas para aquele ano. As prioridades estabelecidas no ano anterior, como a
agilidade e eficiência da Justiça, continuaram em foco, e os desafios traçados foram ainda maiores. A
meta 2, por exemplo, passou a abranger o ano de 2006. Ou seja, os tribunais deveriam dar conta de
julgar todos os processos distribuídos até 31/12/2006. A meta 1 também garantiu mais agilidade à
tramitação dos processos, determinando o julgamento de uma quantidade de processos maior do
46
que o número que entrou na Justiça em 2010 .
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Também neste contexto, exemplo prático que constitui incontestável avanço na busca da
celeridade processual é a virtualização dos processos judiciais.
A informatização do processo judicial, que recebeu o pontapé inicial com a entrada em
vigor da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, encontra-se em processo de implantação em
diversos Estados da Federação.
Iniciada ainda no ano de 200647, a implantação no âmbito da Justiça Estadual Catarinense
encontra-se, atualmente, em acelerado processo de expansão, e a meta fixada é que até o final do
ano de 2014 todo o Poder Judiciário de Santa Catarina esteja operando com o processo digital.
Deixando de lado dados estatísticos, pois tais levantamentos importariam um inapropriado
desvio do objeto específico deste estudo, é possível apontar, a título de exemplo, alguns evidentes
benefícios proporcionados pela informatização, especificamente no quesito celeridade: a)
automatização de inúmeras atividades cartorárias, diminuindo radicalmente o tempo para
cumprimento dos expedientes; b) comunicação direta entre o sistema de dados do judiciário e o
de outras entidades (ex. Correios), visando a agilização dos procedimentos que demandam
atividades externas; c) diminuição do tempo na movimentação dos processos entre as instâncias;
d) possibilidade de acesso simultâneo aos autos a todas as partes, Ministério Público e Juiz; entre
outros.
Corroborando este entendimento, e apontando outros aspectos, afirma Bruno da Costa
Arrone (2008, p. 87), que:
[...] Ninguém pode negar que o desenvolvimento tecnológico vem acarretando, na maioria das áreas,
a redução dos custos e um assustador aumento da velocidade na utilização dos serviços, em virtude
da maior capacidade de armazenamento de informações, dados, itens, acessórios etc., em menor
48
espaço e com menos tempo .

Pode-se observar, portanto, que o Poder Judiciário hoje não pode mais prescindir do auxílio
trazido pela evolução tecnológica, consistindo a virtualização do processo em um meio
fundamental para o alcance do almejado equilíbrio entre os direitos fundamentais de defesa e a
exigência da prestação jurisdicional mais célere.
Além disso, há necessidade de constante investimento em “mão-de-obra”, incluindo
47
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admissão e aperfeiçoamento dos serventuários e magistrados, porquanto o processo digital é
somente o veículo pelo meio do qual é possível acelerar os atos processuais, mas a prestação
jurisdicional célere e justa depende essencialmente de servidores públicos engajados.
Especialmente no âmbito criminal, em que se lida com a liberdade do indivíduo, não se
pode declinar da análise acurada de cada caso, com a percepção dos meandros de cada fato a ser
tratado - o que exige tempo e conhecimento -, tolhendo a massificação de decisões objetivando
alcançar o almejado equilíbrio entre os direitos fundamentais de defesa e uma prestação
jurisdicional célere almejada celeridade, sob pena de se provocar danos irreparáveis aos
envolvidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de tudo o que restou consignado nos tópicos acima, resta evidente que, além de
uma garantia expressamente prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, o direito
fundamental a uma prestação jurisdicional célere é, acima de tudo, exigência da globalizada
sociedade contemporânea.
Todavia, a almejada razoável duração do processo, conforme abordado no presente estudo,
não reflete uma preocupação jurídica recente. Mesmo que despido da atual relevância – em
virtude de aspectos sociais e do aumento progressivo da demanda -, há registros de que o
postulado da celeridade já se encontrava presente em diplomas legais que remontam à Idade
Média (Magna Charta Libertatum, de 1215). Mais recentemente, no entanto, foi que o princípio
em testilha restou largamente introduzido nas Cartas Políticas de nações ao redor do mundo, bem
como em declarações e Convenções internacionais, recebendo, igualmente, maior atenção da
doutrina e da jurisprudência, o que resultou no florescimento das mais variadas teses e critérios,
visando ampliar o espectro de aplicabilidade.
No Brasil, mesmo considerando o tardio ingresso no ordenamento jurídico primitivamente em decorrência da adesão ao Pacto de San Jose da Costa Rica, em 1992, para,
somente em 2004, tornar-se um princípio constitucional -, não há como negar que o postulado
também se encontra em uma ascendente escalada evolutiva. Demonstrou-se que, apesar da
quase inexistente preocupação do legislador pátrio com o tema em um passado recente – não
obstante pontuais posicionamentos jurisprudenciais -, a elevação ao patamar de direito
fundamental ensejou importantes alterações legislativas no campo processual penal.
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Não obstante, viu-se também que a despeito da positivação do princípio com status de
direito fundamental expressamente previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, a ausência de definição de parâmetros gerais, prazos fixos ou limites temporais para a
tramitação processual constitui um entrave à eficácia do postulado na prática forense. Ainda que
tal cenário não seja exclusividade do ordenamento pátrio, inegável que o caminho a ser trilhado
seja o da busca pela superação deste entrave, com a reflexão acerca de inúmeras e complexas
variáveis em face da própria natureza multifacetada do processo penal.
A não fixação de limites temporais, objetivos para a prestação jurisdicional, denominada
como “doutrina do não prazo”, é alvo de críticas, notadamente por proporcionar insegurança
jurídica na verificação da razoabilidade da duração do processo, como mencionado, uma vez que a
indefinição e a flexibilidade da interpretação do postulado possibilita uma indesejável disparidade
de posicionamentos para casos idênticos.
Assentados estes fundamentos, viu-se que a razoável duração do processo, dentre os
inúmeros âmbitos de incidência, possui, na atenuação do aspecto penalizatório implícito na
persecução penal, um dos principais e mais louváveis objetivos. Conforme enfatizado, não
obstante a inegável efetividade do princípio da não culpabilidade e da presunção de inocência e as
importantes garantias que deles derivam, o processo penal traz em si mesmo um indesejável
caráter penalizatório, que pode ser percebido nas mais diversas esferas (pessoal, familiar, social,
trabalho etc.) da vida do acusado.
No entanto, há de se reconhecer que não é a demora processual, de forma exclusiva, que
origina este “sentimento” penalizatório. Logo, não se pode esperar que a efetiva celeridade
processual solucione definitivamente este aspecto inerente ao processo penal. Todavia, irrefutável
que a razoável duração do processo apresenta-se como importante avanço para atenuá-lo.
Por fim – mesmo reconhecendo que o tema comporta maiores reflexões -, pontuou-se as
dificuldades em estabelecer o equilíbrio entre o princípio da celeridade processual e os demais
princípios afetos à defesa do acusado.
Conquanto seja de vital importância a efetiva implementação do postulado em estudo, em
virtude dos inúmeros inconvenientes que a inobservância acarreta ao acusado e à “máquina”
judiciária como um todo, demonstrou-se que incontáveis outras garantias encontram-se em rota
de colisão com a celeridade pura e simples.
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Neste cenário, viu-se que é justamente no equilíbrio entre estas “forças” que reside,
aparentemente, a solução para um processo justo e com um tempo de tramitação razoável. A
dificuldade está, no entanto, na premissa de que o aludido equilíbrio deverá manter intocável os
consagrados direitos de defesa, mitigando, de certa forma, o “ideal” de celeridade.
Enfim, concluiu-se que a problemática (implementação do princípio da razoável duração do
processo) não comporta soluções simplistas e que uma resposta satisfatória para todas as
indagações que surgem quando analisado o tema no restrito espaço de um estudo desta natureza
seria algo impraticável. No entanto, mesmo diante deste panorama, sabe-se que nas pequenas
mudanças legislativas, nas discussões doutrinárias e jurisprudenciais e no esforço de cada um dos
operadores jurídicos está o (eterno) caminho para um processo penal célere e equilibrado.
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BREVES NOTAS SOBRE O DIREITO ECONÔMICO-CONCORRENCIAL À LUZ DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Luiz Carlos Avila Junior1

RESUMO
O artigo objetiva demonstrar a relevância do Direito Econômico-Concorrencial, por meio da
natureza histórica constitucional brasileira. O artigo desenvolve uma justificação de que o
mercado é uma instituição jurídica, avança na reflexão crítica quanto à força motriz do instituto
que se localiza junto a Constituição Federal, afastando-se, portanto, de uma análise
consequencialista. Neste contexto, que é impositivo ao Direito Econômico-Concorrencial, o uso da
ponderação ou balancing como meio de interpretar e aplicação, de forma a cumprir o preceito de
proporcionar uma existência digna do homem.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Econômico-Concorrencial – Direito Constitucional. Interpretação –
Ponderação.

INTRODUÇÃO
O Direito Econômico-Concorrencial tem na atualidade uma missão relevante: equilibrar
não somente as relações comerciais ou mercantis, mas proporcionar condições e, especialmente,
tornar a sociedade brasileira mais justa, erradicar a pobreza, proporcionar desenvolvimento
econômico, cultural e uma vida digna.
Este propósito por muito tempo passou despercebido, embora, estivesse presente desde
muito no ordenamento jurídico pátrio, de forma que será demonstrada a evolução histórica. As
discussões tanto da práxis, quanto doutrinárias, caminhavam muito mais para um caráter
independente e autônomo deste ramo do direito do que integrado e efetivo e, por vezes, foi mal

1
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utilizado, ou até é ferramenta de políticas públicas e econômicas.
Nesse cenário, o presente artigo tem como objetivo discorrer sobre alguns aspectos do
Direito Econômico-Concorrencial2 no constitucionalismo brasileiro, bem como sua consequente
centralidade na Constituição Federal. Além disso, serão abordados aspectos dos valores ou
espaços contidos na Constituição e, por fim, o uso da ponderação ou balancing como forma a dar
equilíbrio constitucional e, principalmente, efetividade ao Direto Econômico-Concorrencial.
A problemática envolvida é a localização da força motriz do Direito EconômicoConcorrencial, e a forma de valer-se de uma interpretação eficaz para um melhor resultado. A
expressão motriz utilizada aqui é pontualmente o que move e dá vida, estando além do
fundamento em si, e aquém do objetivo, sendo, portanto, a forma de movimentar-se.
O Capítulo 1 deste artigo é dedicado ao estabelecimento das premissas inerentes a teoria
geral do Direito Econômico-Concorrencial, bem como identificar as raízes históricas do instituto,
especialmente quanto ao ordenamento constitucional brasileiro e ao conceito de mercado como
instituição jurídica.
O Capítulo 2 dedica-se à fixação e determinação que o motriz do Direito EconômicoConcorrencial encontra-se centralizado na Constituição Federal onde há outra premissa
importante: os objetivos que norteiam a sociedade brasileira têm especial propósito de permitir
uma existência digna, como verdadeiro direito humano fundamental, o que releva a existência de
valores ou espaços.
Após o estabelecimento das premissas mencionadas nos Capítulos 1 e 2, sempre com o
objetivo de demonstrar que o Direito Econômico-Concorrencial tem seu motriz na centralidade da
Constituição Federal, o Capítulo 3 debruça-se sobre a análise do uso da ponderação ou balancing
como forma de interpretar a Constituição Federal.
A conclusão é no sentido de que o Direito Econômico-Concorrencial tem seu motriz na
constituição federal, que busca moldá-lo de forma a permitir a realização dos valores

2

Direito Econômico-Concorrencial é uma palavra composta. Segundo José Carlos de Azeredo, “Uma palavra composta é
interpretada como uma nova unidade de significado” [AZEREDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São
Paulo: Publifolha, 2010, p. 444]. É empregado “o hífen nas palavras compostas por justaposição que não contêm formas de
ligação e cujos elementos, de natureza nominal, adjetival, numeral ou verbal, constituem uma unidade sintagmática e semântica
e mantêm acento próprio, podendo dar-se o caso de o primeiro elemento estar reduzido”[AZEREDO, José Carlos de. Escrevendo
pela nova ortografia: como usar as regras do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, São Paulo: Publifolha, 2008, p. 90].
Em razão disso, será utilizado o hífen para designar “econômico-concorrencial”, eis que é palavra composta que representa uma
unidade de significado diferente da que corresponderia a cada uma das palavras se elas fossem empregadas isoladamente.
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constitucionais, utilizando para tanto o método interpretativo da ponderação ou balancing, o que
permite inclusive a utilização da análise econômica do direito como meio auxiliar de
discricionariedade técnica conforme o direito constitucional.

CAPÍTULO 1. TEORIA GERAL DO DIREITO ECONÔMICO-CONCORRENCIAL
ORIGEM E EVOLUÇÃO
O estabelecimento do desenvolvimento histórico quanto ao Direito Econômico,
especialmente quanto ao Direito Concorrencial, é essencial no deslinde do debate quanto à força
motriz do direito econômico-concorrencial, especialmente onde se localiza e qual sua forma de
interpretação.
Na Grécia antiga, havia um repúdio generalizado quanto à economia, especialmente
quanto à acumulação de capital, a ideia central neste período era de que a felicidade deveria ser
buscada por intermédio de melhor viver, por isso, a economia não passou de um adendo da
filosofia e da política.
Os romanos, não repudiavam a acumulação de capital, que era visto, inclusive como meio
de expandir o Império. Com a sua queda, deu-se início ao período medieval, sob o modo de
produção feudal, que pouco contribuiu para o desenvolvimento cultural, mas muito desenvolveu
os conceitos da ciência econômica.
A grande fonte de inspiração foi a participação e influência da Igreja, especialmente do
cristianismo. Tomás de Aquino se destacou como o principal pensador do período, assinalando,
em suas obras, a preocupação com a correta utilização da propriedade privada, com a prática de
preços justos e com a proteção dos mais fracos. O filósofo pregava, ainda, a ética nas relações
comerciais, bem como condenava a prática a prática da usura.3 Nali de Jesus de Souza traz bem
esta explicação:
A Teologia católica exerceu um poder muito grande sobre o pensamento econômico da Idade Média.
A propriedade privada era permitida, desde que fosse usada com moderação. Resulta desse fato a
tolerância da desigualdade. Havia uma ideia de moderação na conduta humana, o que levava às
concepções de justiça nas trocas e, portanto, de justo preço e justo salário. Nenhum vendedor de um
produto ou serviço poderia tirar proveito e ganhar acima do valor considerado normal, ou justo.
“Justo preço é aquele bastante baixo para poder o consumidor comprar (ponto de vista econômico),
sem extorsão e suficientemente elevado para ter o vendedor interesse em vender e poder viver de
3

NAZAR, Nelson. Direito Econômico. 3 Ed. – São Paulo: Edipro, 2014, p. 25.
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maneira decente (ponto de vista moral)”. (HUGON, 1988, p. 51). Similarmente, o justo salário é
aquele que permite ao trabalhador e sua família viver de acordo com os costumes de sua classe e de
sua religião. Essas noções de justiça na fixação de preços e salários implicava também a ideia de
justiça na determinação do lucro. Em outras palavras, o justo lucro resultava da justiça nas trocas ele
não devia permitir ao artesão enriquecer. Havia portanto, julgamentos de valor na conduta
4
econômica, ou seja, a Filosofia e a Teologia dominavam o pensamento econômico.

Diante do aumento populacional e da necessidade de evolução de uma sociedade
essencialmente agrária, surge o mercantilismo, que ampliou relações inclusive por meio de novas
rotas marítimas. A ideia essencialmente religiosa foi substituída ou flexibilizada sob o argumento
da busca do êxito material e a livre iniciativa. Fabio Konder Comparato esclarece acerca desta
mudança de pensamento:
Nas civilizações do passado, era a mentalidade coletiva, centrada, em torno da religião, que
influenciava de modo dominante a hierarquia social e as instituições de poder. Com o advento da
civilização capitalista, essa relação de influência dominante inverteu-se, doravante são as instituições
5
de poder que moldam a mentalidade coletiva.

Na Revolução Industrial a sociedade presenciou um vultuoso desenvolvimento nos meios
de produção. Esse processo se deu com a transformação dos produtos em mercadorias,
impulsionando tanto em decorrência da substituição do trabalho humano, como pela
mecanização. 6 Foi ainda a responsável pela finalização do processo de transição entre o
feudalismo, cabe dizer, da produção para o sustento local para o capitalismo, caracterizado pela
produção em busca de lucros.7
Consequentemente, o objetivo da classe detentora dos meios de produção de maiores
lucros, resultou em um desequilíbrio com a classe trabalhadora que, inspirada nos ideários da
revolução francesa, passou a buscar melhores condições. Formaram-se então grupamentos, tanto
de empresas quanto de trabalhadores, ambos com o propósito de liberar-se das incertezas do
mercado. Surge, então, um rival do Estado, o poder econômico privado.
Há, portanto, a mudança do capitalismo atomista para o capitalismo de grupo, que se
denominou de concentração capitalista e fez grandes influências no Direito, dando inclusive
nascimento a um novo ramo: o Direito Econômico. Essa profunda alteração no contexto social, na
tipologia das relações sociais, comprometidas com o fato econômico, leva a uma nova

4
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econômico.

Disponível

juridicização, a uma nova manifestação reguladora do direito.

DIREITO ECONÔMICO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS
No caso brasileiro, o desenvolvimento sobre esta organização da ordem econômica vem
estampada na história legislativa-constitucional, sendo impositivas algumas considerações. Sobre
o tema, Vinícius Marques de Carvalho destaca que:
Embora a independência do Brasil tenha ocorrido sob os auspícios de lojas maçônicas, que tinham
como finalidade, dentre outras, o estímulo ao livre comércio sob um regime liberal, isso não impediu
que a crescente influência da aristocracia agrária no governo imperial conseguisse assegurar para si
8
uma série de privilégios principalmente por meio das tarifas alfandegárias.

A Constituição de 1937, embora tenha tido pouca expressão, especialmente pelo momento
político que vivenciava, traz pela primeira vez a expressão “intervenção do Estado no domínio
econômico", expresso no artigo 135, que tinha como finalidade contestar a tendência socializante
da época.
Neste momento foram editados dois decretos o DL n. 869/1938 e o DL n. 7.666/1945 que
efetivamente foram as primeiras ordenações brasileiras de Direito Econômico-Concorrencial,
marcadas por um discurso pregado pelo Ministro Agamenon Magalhães, do então Presidente
Getúlio Vargas, num contexto ideológico nacionalista de proteção do capital e do mercado
brasileiro contra ataques de cartéis e o abuso do poder econômico internacional.9
Em clima de fim da Segunda Guerra que, basicamente coincide com o longo período
ditatorial do governo brasileiro, é promulgada a Constituição de 1946, que era:
De cunho liberal, que admite a intervenção subsidiária do Estado no domínio econômico,
preservando, contudo, os direitos sociais. Subsidiária, porque a atuação econômica estava voltada
preponderantemente à iniciativa privada, com a intervenção estatal se dando apenas em caráter
supletivo para regular ou implementar atividade econômica. Com isso, alcançou-se um certo
10
equilíbrio na atividade empresarial e reguladora do Estado.

É preciso compreender que o Brasil, como o mundo, especialmente a Europa, selava neste
momento histórico as ditaduras, vivenciando a necessidade de implantação da democracia, como
forma de evitar a repetição de horrores de uma nova guerra mundial.
O universo do Direito da Concorrência foi, portanto, ampliado, especialmente dezesseis
8

CODORVIL, Leonor. Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada. São Paulo: Revista do Tribunais, 2011, p. 18.

9

CODORVIL, Leonor. Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada, p. 18.
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NAZAR, Nelson. Direito Econômico, p. 99.
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anos depois da promulgação da Constituição de 1946, quando foi editada a Lei n. 4.137/62. É
importante destacar que, nesse percurso histórico, a implementação da concorrência no Brasil
não foi vista como mero mecanismo de defesa de mercados, mas também como instrumento de
preservação da sociedade e das próprias instituições democráticas.11
A Constituição de 1967, votada sob pressão do Ato Institucional n. 4, de 7 de dezembro de
1966, ressalta a ideia da segurança nacional, fazendo com que a ordem econômica e social adquira
um valor teleológico.
Até a sua revogação pela Constituição de 1988, viu-se um crescimento do intervencionismo
do Estado no plano da atividade empresarial, com o surgimento das sociedades de economia
mista, empresas públicas. Além disso, o Estado passou a exercer atividade econômica empresarial.
Houve uma certa deturpação do princípio intervencionista, isto porque, originalmente seria no
sentido de intervenção como poder diretivo e não intervenção no sentido de executar as funções.
Não é demais registrar que o maior momento de estatização da economia brasileira, se deu
no regime militar, ocasião em que o Brasil paralisou seu desenvolvimento político – em realidade,
retrocedeu nesse plano enquanto sua sociedade crescia e se fazia mais complexa.12
Rompendo com o regime militar, foi proposta em 1985 a criação de uma Assembleia
Constituinte, instalada em 1 de fevereiro de 1987, que resultou na promulgação da Constituição
de 1988. A sociedade brasileira clamava pelo rompimento político anterior, o que proporcionou a
formação de uma ideologia marcada pela contraposição aos fundamentos informadores do
constitucionalismo anterior, objetivando construir uma sociedade efetivamente justa, solidária, e
que tem como referente determinante a dignidade da pessoa humana.
Essa sociedade deve ser alcançada conforme o modelo desenhado nos seus artigos 1° e 3°,
assim como o art. 170, que não pode ser ignorado pelo Poder Executivo.13
Nesse cenário é relevante a complementação trazida por João Bosco Leopoldino da
Fonseca:

11

FRAZÃO, Ana. A necessária constitucionalização do direito da concorrência. In CLÈVE, Clèmerson Merlin, FREIRE, Alexadre.
Direitos fundamentais e jurisdição constitucional. São Paulo: Editora Revista do Tribunais, 2014, p. 145.

12

FURTADO, Celso. Brasil: a construção interrompida. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 75.

13

GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Cosntituição de 1988. 16 Ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 46.
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A finalidade da ordem econômica e financeira deve estar também em consonância com os
dispositivos do inciso III do artigo 1°, e com os constantes do artigo 3°, em que especificamente está
consagrado o elemento teleológico do Estado Democrático de Direito.
[...]O Estado se sente responsável pelo fato de que liberdade e igualdade dos indivíduos e das
comunidades compreendidas na sociedade por ele organizada, sejam uma real e substancial
liberdade e uma verdadeira igualdade, através da eliminação da miséria, da ignorância, da excessiva
14
desigualdade entre os indivíduos, classes e regiões .

No que se refere à concorrência após a Constituição, dando seguimento à sua tentativa de
implementar a abertura de mercado e a liberalização da economia nacional, sentiu-se a
necessidade de um instrumento normativo que pudesse reprimir os abusos de poder econômico
em um mercado que deveria, a partir de então, se autorregular.15
Assim, em 1991 foi criada a Secretária Nacional de Direito Econômico – SNDE – que tinha
como propósito apurar e propor medidas cabíveis para corrigir o comportamento do mercado. Já
em 1994, a Lei n. 8.884 transformou o CADE em autarquia federal e implantou o SBDC – Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência. Ainda na década de 90, com a criação das agências
reguladoras setoriais, começou a redução da intervenção diretiva do Estado, para uma forma
regulamentar (jurídica), dando espaço para o surgimento mais efetivo da defesa da concorrência.
Os atores sociais conquistaram relativa autonomia na organização de um sistema
econômico razoavelmente complexo, a partir da “digestão” de sinais externos e de acumulação de
capital.16
Em 2011, a Lei n. 12.529 promoveu uma autocorreção na defesa da concorrência, trazendo
alguns avanços. Conforme exposição de Vinícius Marques de Carvalho, inaugurou-se uma nova
fase na implementação da política de defesa da concorrência brasileira:
Primeiro, porque a Lei 12.529/11 consolida avanços no que tange à implementação dessa política no
âmbito do SBDC propriamente dito. Aqui, trata-se tanto dos avanços que se deram na esfera
institucional, como no que diz respeito a questões de direito material que eram objeto de discussões
frequentes no regime da Lei 8.884/1994.
Segundo, mas não menos importante, porque a nova lei abre novos caminhos para que a política
brasileira de defesa da concorrência seja cada vez mais pensada para além da esfera exclusivamente
administrativa com uma maior coordenação entre a repressão às infrações contra a ordem
17
econômica na esfera penal e, o que ainda é mais incipiente no Brasil, também na esfera civil.

Osvaldo Agripino defende que a defesa da concorrência está compreendida na regulação
14

LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito Econômico, p.91.
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CODORVIL, Leonor. Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada, p. 19.
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CODORVIL, Leonor. Nova Lei de Defesa da Concorrência Comentada, p. 22.
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econômica:
Orientada para suprir falhas de mercado, de forma que o setor público atua para corrigir as
distorções do mercado que afetam o bem-estar dos indivíduos e até mesmo substituir o mercado.
Aliás, a regulação econômica não é indiferente ao mercado e leva em consideração os sinais, a
informação fornecida pelo mercado mas, ao mesmo tempo, deve estimular a concorrência e
18
combater a concorrência imperfeita.

É útil, portanto, compreender que deve haver uma harmonização, da qual adiante será
melhor discorrido, entre o mercado, liberdade de empreender, função pública, direitos e garantias
individuais, e objetivos constitucionais. Dessa forma, é relevante tratar do mercado.

MERCADO
O vocábulo mercado possui ao menos quatro distintas acepções, quais sejam: pode ser um
lugar, uma ideologia, um paradigma de ação social ou uma instituição, tal como explica Patrícia
Regina Pinheiro Sampaio:
A visão do mercado como lugar compreende o local em que se realizam as transações
economicamente apreciáveis; a ideológica associa-o à liberdade individual; a ação social atrela-o a
uma determinada forma de ordenação da vida em sociedade, apesar das incertezas que são
inerentes à pluralidade e à diversidade de seus atores. Por fim, a ideia de mercado como instituição
refere-se ao seu papel de “regulador dos comportamentos e de expectativas de comportamentos”,
19
bem como de “organizador de relações sociais”.

O mercado como instituição, portanto, representa um conjunto de decisões tomadas pela
sociedade e formalizadas em normas jurídicas sobre a produção e alocação de riquezas20, esta
compreensão ultrapassa, portanto, em muito o mero conceito de mercado como lugar de trocas.
Tércio Sampaio Ferraz Junior, ao questionar qual mercado se fala quando se trata da ordem
econômica ou do direito concorrencial, responde que:
Em conexão com o princípio da livre concorrência, está a determinação constitucional do art. 173,
§4°: ”A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação
da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros”.
Note-se, inicialmente, que o §4° do artigo 173 está inserido num dispositivo cujo caput cuida da
“exploração direta da atividade econômica pelo Estado”. Os §§ 1°, 2° e 3° tratam de delimitar
particularmente a atividade da empresa pública e o § 5° determina que a lei, “sem prejuízo da
responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta,

18

CASTRO JUNIOR, Osvaldo Agripino de. Direito Portuário e a Nova Regulação. (no prelo), p. 130.
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SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e Concorrência: A atuação do CADE em setores de infraestrutura. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 50.
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sujeitando-se às prescrições compatíveis com sua natureza nos atos praticados contra a ordem
econômica e financeira e contra a economia popular”.
Em suma, o art. 173, como um todo, que cuida da articulação do Estado na economia, estabelece
normativamente uma concepção global de mercado, no qual concorrem empresas públicas e
privadas (“§3° A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade”),
21
num contexto abrangente (“ordem econômica e financeira” e “economia popular” - §5°).

A concepção comporta ainda uma maior amplitude, porque o mercado pode ser
compreendido ainda em dimensão geográfica, em relação a um produto ou outras tantas
classificações limitativas que, no direito concorrencial, recebem a nomenclatura de mercado
relevante.
A questão é que a compreensão de mercado para o direito não pode ser outra a não ser de
uma instituição jurídica, ainda que esta instituição tenha surgido com o propósito econômico.
Assim, evoluiu e evolui dinamicamente de forma a contemplar todos os atores e fatores,
interesses e desinteresses cabendo ao direito, pontualmente ao Direito Econômico-Concorrencial,
equilibrá-los.
Nesta ordem de ideias, é possível compreender e aceitar que o conceito de mercado em
abstrato pode até ser unívoco, mas em sentido material sempre será um conceito de instituição
jurídica indeterminada, que somente chegará ao conteúdo de acordo com o objetivo da análise,
do foco e, especialmente, do problema que se busca solucionar.
Por isso, este conceito é mais apropriado ser aberto ou variável, resultante da adaptação
dos fatos jurídicos que se perseguem, somados ao contexto dos demais valores. Dessa forma,
assume relevância a centralidade constitucional, tema que será tratado no Capítulo 2 a seguir.

CAPÍTULO 2. CENTRALIDADE CONSTITUCIONAL
Convém apresentar uma justificativa ao presente capítulo, porque aparentemente,
argumentar que a Constituição Federal é o centro do ordenamento, é inútil, pois se trata de uma
consequência óbvia já que é a norma jurídica mais relevante do País.
Contudo, em se tratando de Direito Econômico e, ainda mais, de Direito Concorrencial não
é o consenso, isto porque uma parcela da doutrina e dos estudiosos deste ramo entendem que há
uma independência e verdadeira autonomia dele, autonomia esta que ultrapassa a concepção de
21

FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A concorrência como direito transindividual na Constituição Federal. In: CLÈVE, Clèmerson
Merlin, FREIRE, Alexandre. Direitos fundamentais e jurisdição constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 145.
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autonomia para o ensino do direito.
O grande pilar de sustentação da independência do Direito Concorrencial, vem da chamada
escola da análise econômica do direito, surgida na década de 1950 nos Estados Unidos e reforçada
com exponencial avanço em 1972, com Richard Posner.
Dentre nós, Luis Fernando Schuartz, aduz que há um notável fenômeno de
impermeabilização e desconstitucionalização do direito de defesa da concorrência brasileira22.
Aponta que são três os fatores que explicam este fenômeno. De início se desenvolveu à sombra do
desinteresse político, houve isolamento organizacional e falta de efetividade para a defesa da
concorrência 23 .Ao segundo ponto que, de forma a assegurar a liberdade concorrencial e
contratual, celebrando-se, como referencial normativo indisputado, pronto e acabado para uso
imediato, mediante a incorporação.24
Juízos consequencialistas exibem uma estrutura dual, com cada elemento que os compõe
(i.e., o descritivo e o normativo) estando sujeito a diferentes condições de racionalidade que em,
conjunto, definem os critérios de adequação do juízo como um todo.25 Isso se dá principalmente
porque os juízes deveriam interpretar a legislação aplicável tendo em vista exclusivamente a
maximização de alguma medida de bem-estar econômico, identificada como a soma dos
excedentes dos produtos e do consumidor. 26
O terceiro dos fatores, corresponde a mais uma singularidade institucional: a influência dos
economistas, seja no papel de autoridades, seja no papel de consultores privados27. Schuartz
aponta que a teoria normativa do direito da concorrência é uma teoria consequencialista do
direito. Isto quer dizer que:
A teoria define os critérios de correção das soluções propostas enquanto decisões para os casos
concretos por referência à sua contribuição para a obtenção de um estado de coisas positivamente
valorado segundo a teoria. Em geral, dados um conjunto P de propriedades normativas que uma
dada teoria I especificar como necessárias para uma valoração positiva de um estado de coisas que

22

SCHUARTZ, Luis Fernando. A desconstitucionalização do direito de defesa da concorrência. Disponível em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/1762/TpD+007+-+Schuartz++Desconstitucionalizacao.pdf?sequence=1>. 2008. Acesso em 31 mar. 2015, p. 2.
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as possua, e um conjunto D de decisões possíveis, diremos que I é consequencialista se, entre os
critérios de correção definidos em I para avaliação das decisões em D, existir ao menos um que
responda I positivamente, a contribuições positivas das decisões em D para obtenção de um estado
de coisas com as propriedades normativas especificadas em P; e II negativamente, na hipótese
28
contrária.

O resultado destes fatores revelam a absoluta autonomia de uma ciência que se
desenvolveu à margem das constituições vigentes, empregando e reconhecendo tão somente o
efeito consequencialista econômico.
A compreensão confere, então, neste raciocínio, que cada agente é reconhecido somente
como aquele de interesse econômico, buscando a maximização de seus resultados. Ou seja, o
consumidor/comprador, procura pagar o menor preço possível e o fornecedor/vendedor, procura
vender pelo maior preço, ambos, portanto, almejam o maior lucro possível de forma individual.
Sob esta forma de análise, a eficiência da troca mercantil é sintetizada como estado de
bem-estar, constatando-se que o propósito foi atingido, assim como a liberdade econômica foi
respeitada, sendo irrelevante qualquer outra análise ou argumentaçào jurídica. Portanto, nada
havendo de interesse ou mesmo subsunçào ao direito constitucional, exceto a liberdade
econômica da transação. Calixto Salomão Filho explica que a economia de bem-estar:
Tem suas origens modernas nos estudos de Jeremy Bentham. Identifica, em uma perspectiva
bastante utilitarista, o bem-estar social com a utilidade total (total utility) de um determinada
coletividade. Não há qualquer preocupação com a distribuição desta riqueza.
[...]
Assim, os indivíduos que compõem essa sociedade serão racionais toda vez que (i) houver uma
coerência entre os meios e os fins por eles utilizados, (ii) buscarem exclusimente o auto-interesse e
(iii) levarem em conta todas as variáveis reconhecidas pela Microeconomia neoclássica como
fundamentais para as decisões econômicas – isto é, tenham conhecimento da realidade econômica
29
prévia ao momento das interações sociais e econômicas.

Este pensamento é o norte da chamada Análise Econômica do Direito - AED – e que
portanto nada mais é do que a aplicação de forma instrumental, analítica e empírica da economia
para tentar se compreender, explicar e principalmente prever as implicações fáticas de
determinada conduta.
Para a AED todos os destinatários das normas jurídicas não atuam a esmo, e sim, fazendo
uma determinada lógica, a qual, em regra, é a lógica da escolha racional que resulta no estado ou

28
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economia de bem-estar.
Importa registar que a AED, como metodologia pode revelar absoluta e eficaz aplicação,
contudo, não é concebível que a análise, interpretação e aplicaçào do Direito EconômicoConcorrencial volte-se exclusivamente ao aspecto econômico.
A negativa da utilização exclusiva deste motriz, e a sua consequente distância dos valores
constitucionais ou até mesmo da própria constituição, tem razão de que não é possível atestar
que determinada prática [econômica-concorrencial] possa ser juridicamente aceita, tão somente
por atender aos objetivos econômicos.
De forma que a força motriz, do Direito Econômico-Concorrencial, deve guardar sintonia
com as finalidades objetivas que o Estado proclamou através da Constituição Federal, e servir de
ferramenta para atingir tais objetivos, até porque a Constituição Federal, conferiu um caráter de
plano global normativo, do Estado e da sociedade. 30
Ana Frazão estabelece com distinçào que:
São inúmeros os problemas decorrentes de se eleger a eficiência ou qualquer critério econômico e
puramente consequencialista como o único escopo do direito da concorrência. Afinal, além de as
premissas desse raciocínio serem extremamente simplificadas e parciais, os pontos-chaves de tal
31
abordagem são extremamente polêmicos.

Em um Estado Democrático de Direito, todas as relações de poder, incluindo o poder
econômico, devem ser exercidas em conformidade com os direitos fundamentais, as garantias
institucionais e os demais princípios constitucionais não podem estar sujeitos à considerações de
custo-benefício.32
É impositivo que o Direito Econômico-Concorrencial, em qualquer democracia com um
pluralismo razoável, não pode ser reduzido a um único objetivo – o econômico – é preciso que o
bem-estar almejado contemple, ou melhor, pondere outros objetivos, como o social, o moral, a
pessoa humana, o meio ambiente.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 319, cuja relatoria foi do Ministro
Moreira Alves, estabeleceu que:
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Portanto, embora um dos fundamentos da ordem econômica seja a livre iniciativa, visa àquela a
assegurar a todos existência digna, em conformidade com os ditames da justiça social, observandose os princípios enumerados nos sete incisos deste artigo. Ora, sendo a justiça social a justiça
distributiva – e por isso mesmo é que se chega à finalidade da ordem econômica (assegurar a todos
uma existência digna) por meio dos ditames dela dos incisos desse art. 170, se tomados em sentido
absoluto, mister se faz, evidentemente, que se lhes dê sentido relativo para que se possibilite a sua
conciliação a fim de que, sem conformidade com os ditames da justiça distributiva, se assegure a
todos – e, portanto, aos elementos de produção e distribuição de bens e serviços e aos elementos
33
comuns deles – existência digna.

Pontua o Ministro Moreira Alves que o art. 1° da Constituição Federal estabeleceu como
fundamento: não a livre iniciativa da economia liberal clássica, mas os valores sociais da livre
iniciativa; ademais, entre os novos princípios que estabelece para serem observados pela ordem
econômica, coloca o da defesa do consumidor (que ainda tem como direito fundamental, no art.
5°, inciso XXXII) e o da redução das desigualdades sociais.34
A dicção do artigo 170 da Constituição Federal é expressa e bastante efetiva acerca de que
a ordem econômica tem por objetivo a existência digna, portanto, a preocupação constitucional
do Direito Econômico-Concorrencial é muito mais ampla do que a mera liberdade de mercado,
como a mera maximização de resultado dos agentes econômicos. A importância desta
constatação, reside no fato de reconhecer que se deve guardar uma preocupação-respeito, aos
valores consagrados como: soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e
da livre iniciativa, justiça social, propriedade e sua função social, meio ambiente, dentre outros.
Esta preocupação-respeito é o grande desafio. Há que se buscar parâmetros para a
preservação destes valores sem comprometer o Direito Econômico-Concorrencial, verificando os
espaços de atuação e os meios deste equilíbrio.

DOS VALORES OU ESPAÇOS
A Constituição brasileira, ao estabelecer em seu art. 1°: soberania; cidadania; dignidade da
pessoa humana; valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e pluralismo político, bem como
no art. 3°: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o
bem de todos, sem contar que tantas outras passagens do texto constitucional, firma no
ordenamento jurídico valores que se almejam.
33
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em:

<htt

Francisco Javier Diaz Revorio, quanto à presença de valores no ordenamento
constitucional, explica que:
Certamente, a menção constitucional à valores parece evocar quase espontaneamente a chamada
“filosofia de valores’. Porém mais distante do que esta associação de ideias, as diferentes doutrinas
sobre os valores procedentes da filosofia jurídica e política tem utilidade para o Direito
Constitucional, já que podem ajudar a entender o significado dos valores constitucionais,, assim
35
como servir como base a qualquer objetivo de fundamentação dos mesmo.

Matthias Klatt entende que a existência de valores conduzem a espaços:
Espaços são no direito ubiquitários. Em um sentido amplo existem espaços já em toda a parte lá
onde a força determinante de um ordenamento jurídico vigente não basta para distinguir como
correto um único resultado.
Os fundamentos para existência de espaços são múltiplos. A força de determinação limitada do texto
da norma faz parte disso, os limites da eficácia interpretatória do arsenal metódico na subsunção,
inseguranças na valoração, na ponderação de princípios em sentido contrário, geralmente falado: a
36
abertura da argumentação jurídica.

Esta ubiquidade de espaços não tem, contudo, somente vantagens. Especialmente espaços
epistêmicos, que nascem por saber inseguro, trazem consigo desvantagens consideráveis, que
podem debilitar a força de condução do direito.37
Adverte Matthias Klatt:
Campos do direito moderno como o direito da técnica do gene, do direito ambiental, do direito dos
produtos alimentícios, do direito dos produtos químicos ou do direito da telecomunicação estão
diante das provocações, especialmente, de lidar com aqueles espaços e situações de decisão, que
são enformados por saber inseguro, condições de risco e inseguranças de prognose. Problemas de
prognose complexos máximos enformam amplas partes do direito administrativo especial. A gestão
do risco e o vencimento de inseguranças na estimativa obtêm significado progressivo. Também cabe
a espaços em relações de controle apoiados em vários graus de uma função importante. Quase
38
poderia se, apoiado em Oscar Wilde, dizer: “No direito atual espaço significa tudo”.

A questão ganha maior complexidade à medida que verifica-se que o preenchimento
destes espaços-valores, conhecem-se a priori de forma emocional e não intelectual ou reflexiva, o
que muitas vezes conduz a equívocos por vezes de difícil reparação.
De certa forma toda norma elaborada pelos homens tem um propósito de realizar ou dar
efetividade a algum valor. Disso decorre que pode ter duas espécies de valores ou espaços, os
35
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chamados39 epistêmicos e o constitucional ou constitucional material40.
Os espaços epistêmicos são aqueles que se baseiam em inseguranças do saber, baseiam-se,
sobretudo, em prognoses sobre desenvolvimento futuro.41 Por isso pode-se dizer que estão muito
mais presentes no legislativo.
Já os espaços constitucionais se relacionam em ocasiões com a presença de determinados
conteúdos axiológicos na norma fundamental 42 , Diáz Revoro esclarece que o conceito de
constituição não é o sociológico, tampouco o político, mas sim o que tem caráter jurídico. A
função da constituição material é a garantia da validade da constituição formal, a unificação do
sistema jurídico e a determinação da forma de Estado e suas mudanças43.
Matthias Klatt avança ainda estabelecendo que o espaço constitucional ou espaço material
pode ainda ser sub-dividido em estruturais e epistêmicos:
Espaços estruturais existem no âmbito no qual a constituição nem ordena algo nem proíbe. Eles
compreendem, portanto, o liberado pela constituição. Espaços epistêmicos existem, em
contrapartida, quando o conhecimento daquilo que a constituição ordena, proíbe ou libera é
44
inseguro.

O problema na verdade consiste na categoria dos espaços epistêmicos [da constituição
material], pois impõe primeiro identificar, como podem ou devem ser completados ou
solucionados, exigindo ainda as considerações do ponto de vista unitário e jurídico e dos fatores
que podem ter relevância em relação à efetiva vigência da Constituição.
No caso brasileiro, embora não seja o objeto aqui almejado, impõe reconhecer que o valor
primordial é a pessoa humana, notadamente a dignidade da pessoa humana, e/ou uma existência
digna. Luiz Fernando Coelho, refletindo quanto a existência digna discorre que:
O ser humano está ubiquado no universo. O homem não é natureza física e biológica, mas tem
natureza biológica e psicológica, vive em a natureza e com a natureza que o circunda, condicionado
por leis físicas, biológicas e psíquicas, contudo essas leis não exaurem toda a sua natureza, pois o
homem possui uma característica de que o mundo físico carece, a consciência do próprio
comportamento e de sua enteléquia, ou seja, o conhecimento de um sentido inerente a sua
39

Neste sentido KLATT, Matthias. Espaços no direito público: para a doutrina da ponderação da teoria dos princípios, p. 25
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mesmeidade, de uma significação que não existe no setor extra-humano. Por isso o existir humano é
45
diferente do uma estrela ou pedaço de natureza.

Ainda que de eficácia dubitável, o reconhecimento desses direitos incorporou-se
definitivamente à consciência da humanidade. Como resultado, a compreensão qualitativa dos
direitos humanos veio a compor o cerne das constituições contemporâneas.46
De outro lado, ou melhor ao lado, vem o desenvolvimento econômico. Assim, Celso
Furtado assinala que não escapava que o verdadeiro desenvolvimento dá-se nos homens e nas
mulheres e tem importante dimensão política.47
Amartya Sen, Prêmio Nobel de economia em 1998, autor do livro Desenvolvimento como
Liberdade (1999), sustenta que o desenvolvimento não se reduz ao mero crescimento econômico,
abrangendo outros valores. Para ele, destaca-se a liberdade como componente necessário do
desenvolvimento.48
O destaque neste pensamento é para as principais origens da privação de liberdade:
pobreza e tirania, falta de oportunidades econômicas, destituição social sistemática e negligência
dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados repressivos.49
Inegável que a coexistência digna e pacífica depende da erradicação de mazelas sociais,
morais e humanas que conduzem a sociedade inexoravelmente a estados indesejáveis de violência
e beligerância, cujas consequências perpassam as fronteiras das nações.50
Por isso o Direito Econômico-Concorrencial está radicado no cerne de uma vida digna, de
uma sociedade mais justa, a permitir o desenvolvimento, à erradicar a pobreza, a promover a
sustentabilidade do meio ambiente. Isto impõe uma leitura, compreensão e atuação centralizada
na constituição, contudo, também de forma a manter a condição econômica, a manter o mercado
[como instituição jurídica], o caminho que se sugere para tanto é a ponderação ou o balancing,
tema que será abordado no Capítulo 3.
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CAPÍTULO 3 - O EQUILÍBRIO CONSTITUCIONAL, PONDERAÇÃO OU BALANCING
A existência dos espaços, dos valores, impõe como a clareza da luz solar, que sejam feitas
escolhas, diante destes conflitos, que no mundo fático não são aparentes, mas sim efetivos. A
questão é que nestes conflitos não se pode adotar o critério de “tudo ou nada”, é preciso
encontrar um caminho que não leve à derrotabilidade de um dos comandos [normas, regras ou
princípio], por isso o caminho é a ponderação.
Impõe previamente esclarecer que a ponderação é um método de interpretação e
consequentemente de aplicação do direito. Luiz Fernando Coelho expõe que:
E, por derradeiro, interpretar a constituição nos evoca o fio de Ariadne. Como compreender o papel
da constituição no labirinto das relações sociais impregnadas dos fatores hoje reunidos sob a palavra
“globalização”, e quais soluções metodológicas poderiam nos orientar em outro labirinto, o formado
pela complexa rede de valores, princípios e normas que, muitas vezes incompatíveis entre si, devem
orientar as decisões políticas e judiciais envolvendo o entendimento das normas constitucionais? Por
outro lado, se o objetivo do direito é produzir a paz social, com ordem e progresso, será o fio de
Ariadne capaz de desvendar os caminhos da libertação através do labirinto da sociedade, tornando
ainda mais intrincado pela profusão das teorias sociológicas, políticas e jurídicas que a pretendem
51
explicar?

A Constituição, aliás. como todo texto legal, estabelece os parâmetros sobre o qual a
sociedade se baseia, ponderando interesses, ditando a organização do Estado, e voltando-se a
atuar como uma espécie de articulador econômico, social e humano. Por isso de forma primordial,
não se interpreta a Constituição em tiras, aos pedaços52, as normas constitucionais devem ser
vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados num sistema de regras e
princípios.
Este princípio de interpretação da unidade da constituição interage em perfeita sintonia
com o princípio da concordância prática ou da harmonização, consistindo em adotar a solução que
otimize de todas as diretrizes, valores, regras e princípios da constituição sem acarretar a negação
de nenhum.
A interpretação como se sabe é parcela essencial da boa aplicação do direito, sendo
primoroso reconhecer que a interpretação como teoria, ao final se alimenta de uma determinada
concepção de mundo, ou se preferir de uma determinada filosofia, o que reforça a concepção da
existência de valores e espaços.
51
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Não se desconhece, por exemplo, a importância do meio ambiente, entretanto, não é
crível que sob o nobre argumento de sustentabilidade ou de preservação seja banido o
desenvolvimento econômico ou tolhida a concorrência. De outro prisma, ao dar somente
relevância ao aspecto econômico-concorrencial, frustra-se o objetivo valoroso da Constituição.
A presença de uma gama de direitos fundamentais na Constituição Federal, fruto do
objetivo essencial da sociedade brasileira, que estabelece os direitos fundamentais não só como
essenciais ao sistema democrático, mas também do próprio Estado de Direito e à ordem jurídica
privada.53
Gilmar Ferreira Mendes assevera que:
A concepção que identifica os direitos fundamentais como princípios objetivos legitima a ideia de
que o Estado se obriga não apenas a observar os direitos de qualquer indivíduo em face das
investidas do Poder Público, mas também a garantir os direitos fundamentais contra agressão
propiciada por terceiros.
[...]
A jurisprudência da Corte Constitucional alemã acabou por consolidar o entendimento no sentido de
que o significado objetivo dos direitos fundamentais resulta do dever de o Estado não apenas se
abster de intervir no âmbito de proteção desses direitos, mas também de proteger esses direitos
contra a agressão ensejada por atos de terceiros.
A interpretação da Corte Constitucional alemã empresta sem dúvida uma nova dimensão aos
direitos fundamentais, fazendo com que o Estado evolua da posição de adversário para uma função
54
de guardião desses direitos.

David M. Beatty esclarece que:
Como consequências dessa proliferação de direitos “positivos” no decorrer dos últimos cinquenta
anos, o discurso sobre os direitos deixou as salas de aula e os salões de conferencias e adentrou os
tribunais. Nos dias de hoje, as reivindicações de assistência econômica e social deixaram de ser
objeto da filosofia moral elevada e/ou da fé religiosa e passaram a ser tema de processos judiciais e
55
de petições de advogados.

A crítica reflexiva, quanto ao carácter eminentemente judicial dos direitos a uma existência
digna, trilhada a partir ou com o Direito Econômico-Concorrencial, suscita uma série de questões
sobre a capacidade tanto do Estado, quanto especialmente dos tribunais, em desempenharem
este propósito, exigindo que a interpretação e consequente aplicação seja cunhada por uma teria
eficiente e que guarde equilíbrio.
53
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Uma teoria, e que aqui será objeto de estudo. é a ponderação. Aventa-se que a
ponderação seria prescindível se o poder constituinte e o próprio legislador fossem oniscientes,
com habilidade regular e resolver previamente todos os potenciais conflitos de normas.56
Luiz Antônio Freitas de Almeida, acerca desse problema, explica que:
Existem conflitos normativos sempre que os efeitos jurídicos de duas ou mais normas possam ser
concomitantemente aplicados em razão de sua incongruência. Há que se ressaltar que a
incompatibilidade de efeitos jurídicos pode ser gerada na própria configuração abstrata da norma,
independendo de situações fáticas na sua verificação, ou então apenas na situação concreta da vida,
57
ocasião em que os conflitos são eventuais.

Esta linguagem por dizer de pesos e medidas, tornou-se de ampla utilização na lei
ocidental moderna58, o que revela uma certa hegemonia da forma de interpretar e aplicar as
constituições globalmente.
O equilíbrio constitucional, ou a ponderação, é também denominado de Balancing, como
esclarece José Afonso da Silva:
Um conceito do constitucionalismo norte-americano, que não se confunde com “sopesamento” e
“ponderação” da doutrina derivada da teoria de Robert Alexy. Esses conceitos restringem-se à
solução de conflitos normativos, ainda que, nesses limites, sejam técnicas de formação da norma
subconstitucional: “[...] fique claro que o sopesamento não é um procedimento por meio do qual um
interesse é realizado às custas de outro ‘de forma precipita’. De acordo com esse modelo, o
sopesamento é tudo, menos um procedimento abstrato ou generalizante. Seu resultado é um
enunciado de preferências condicionadas, ao qual, de acordo com a lei de colisão, corresponde uma
regra de decisão diferenciada. [...]”. Esse ‘enunciado de preferência’ é precisamente a norma
59
subconstitucional extraída, por via de preferência, entre os princípios em colisão.

É de se fazer uma advertência, embora sejam próximos proporcionalidade não se confunde
com ponderação, a proporcionalidade surgiu no mundo jurídico na Alemanha no século XVIII,
tendo como principal diferença que na ponderação não propriamente uma fase ou teste
consistente na adequação e necessidade.
A ponderação é entendida neste estudo, como a técnica jurídica de solução de conflitos
normativos que envolvem valores ou opções políticas em tensão, insuperáveis pelas formas
hermenêuticas tradicionais.60
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Ana Paula de Barcellos61 comenta que:
É possível visualizar na doutrina e na prática jurídica brasileiras ao menos três maneiras diferentes de
compreender a ponderação.
Em primeiro lugar, a ponderação é descrita por muitos autores como forma de aplicação dos
princípios. Na verdade, foi assim que a ponderação ingressou inicialmente nas discussões jurídicas
no Brasil.
[...]
Uma segunda maneira de compreender a ponderação é a que a visualiza, sem maiores preocupações
dogmáticas, como um modo de solucionar qualquer conflito normativo, relacionado ou não com a
aplicação de princípios.
[...]
Em terceiro lugar, diversos autores ligados às discussões sobre a teoria da argumentação
compreendem a ponderação em sentido muito mais amplo, como elemento próprio e indispensável
62
ao discurso e à decisão racionais.

A ponderação é, portanto, a atividade pela qual se avaliam não apenas enunciados
normativos ou normas, mas todas as razões e argumentos relevantes para o discurso, ainda que
outra natureza [argumentos morais, políticos, econômicos etc.]63
Humberto Ávila discorre neste sentido:
Todas essas considerações demonstram que a atividade de ponderação de razões não é privativa da
aplicação dos princípios, mas é qualidade geral de qualquer aplicação de normas. Não é correto,
pois, afirmar que os princípios, em contraposição às regras, são carecedores de ponderação. A
ponderação diz respeito tanto aos princípios quanto às regras, na medida em que qualquer norma
possui um caráter provisório que poderá ser ultrapassado por razões havidas como mais relevantes
64
pelo aplicador diante do caso concreto.

É de se esclarecer que a ponderação não se confunde com a solução de antinomias
clássicas, que são resolvidas pelos tradicionais métodos da hermenêutica, como o temporal,
hierárquico, da especialidade, tampouco das formas tradicionais de interpretação, principalmente
no objeto de estudo deste artigo que tem valores em conflito que gozam a mesma hierarquia,
foram editados ao mesmo tempo e, teologicamente, têm o mesmo propósito.
Não é possível simplesmente escolher uma disposição constitucional em detrimento das

61
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demais: o princípio da unidade, pelo qual todas as disposições constitucionais têm mesma
hierarquia e devem ser interpretadas de maneira harmônica, não admite esta solução.65
A ponderação pretende ser exatamente a técnica que conseguirá, a partir de uma lógica
diversa da subsuntiva, decidir esses conflitos considerando todas as premissas maiores
pertinentes.66
É preciso esclarecer alguns pontos a respeito do termo derrotabilidade tecido no início
deste tópico. No balancing não há propriamente, ou necessariamente uma derrota, de
determinada regra, norma ou princípio. Há o que podemos chamar de parcial-parcial, isto é, uma
parcial aplicação ou uma limitação parcial. A razão para negar-se a derrota da regra, reside
pontualmente na segurança jurídica, de forma a afastar a inconsistência normativa.
Mister para a técnica da ponderação é o uso de uma adequada racionalidade e justificação,
e isso se evidencia, não somente por ser uma condição inerente. A ponderação é relevante,
principalmente porque com o processo de redemocratização que o Brasil vivencia, com o aumento
da participação da sociedade civil nas questões cruciais, e ainda em razão da velocidade dos meios
de comunicação, impõe ao agente público que, no uso da ponderação, justifique amplamente sua
escolha de forma a demonstrar a sua efetiva legitimidade.
De maneira simples, a racionalidade está ligada a dois elementos primorosos: (i) a
capacidade de demonstrar conexão com o sistema jurídico e (ii) a racionalidade propriamente dita
da argumentação.67
Quanto à justificação, aponta Ana Paula de Barcellos que:
Por sua vez, está associada à necessidade de explicitar as razões pelas quais uma decisão foi tomada
dentre outras que seriam possíveis. Na verdade, cuida-se de transformar os diferentes processos
lógicos internos do aplicador, que o conduziram a uma determinada conclusão, em linguagem
compreensível para a audiência. Há aqui um ponto importante que é muitas vezes negligenciado. Em
um estado republicano, no qual – repita-se todos são iguais, ninguém tem o direito de exercer poder
político por seus méritos pessoais, excepcional capacidade ou sabedoria. Todo aquele que exerce
poder político o faz na qualidade de agente delegado da coletividade e deve a ela satisfações por
68
seus atos.

A ponderação tem exigido dos seus aplicadores, exatamente pela marcante presença da
racionalidade e da justificação, aliadas à crescente democratização que os espaços tenham suas
65
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escolhas efetuadas em consonância com os objetivos da sociedade proclamados na carta
constitucional e respaldados pela vontade majoritária.
A técnica da ponderação ou do balancing impõe o estabelecimento de algumas etapas, a
primeira delas é a identificação os enunciados normativos em conflito ou que merecem serem
sopesados. Neste ponto não se pode esquecer que a ponderação é essencialmente uma técnica
jurídica. Sobre o tema, Konrad Hesse adverte que:
De todo, é inadmissível dar primazia a ‘bens comunitários superiores’ constitucionalmente não
protegidos – que se deixam sustentar discricionalmente – e, com isso, não só simplesmente ludibriar
a unidade da Constituiçào, mas também a Constituição. Na medida em que as valorações de uma
ponderação de bens são determinadas ‘somente no plano constitucional’, um princípio de
69
ponderação de bens, assim entendido, aproxima-se do princípio da concordância prática.

Por isso cabe ao interprete avaliar com parcimônia os valores essencialmente protegidos,
afastando o mero interesse, exigência primordial e preliminar, portanto, para a aplicação da
técnica da ponderação é considerar apenas os elementos normativos em conflito, ou em jogo na
linguagem econômica. Na segunda fase cabe examinar as circunstâncias concretas do caso e suas
repercussões sobre os elementos normativos, daí se dizer que a ponderação depende
substancialmente do caso concreto70. É impositivo nesta etapa não mais os elementos normativos
– o dever ser – mas sim os elementos fáticos – o é – capaz de ser aferido inclusive empiricamente
especialmente na repercussão sobre os enunciados normativos.
A fase derradeira é a decisão, onde serão examinados conjuntamente os diferentes grupos
de enunciados, a repercussão dos fatos sobre eles, tudo a fim de apurar os pesos que ser
atribuídos aos diversos elementos em disputa. 71 Estes pesos norteiam a decisão em quão
intensamente atua determinado enunciando, determinado fato e sua repercussão, podendo
restringir ou ampliar a aplicação de determinada norma ou fato, de forma primordialmente e
derradeiramente a equilibrar todos os valores em jogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Capítulo 1 demonstrou que a evolução tanto da economia quanto do Direito EconômicoConcorrencial deixou de ter uma conotação atomista para uma conotação de grupo ou sociedade.
69
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Isso foi sentido também nas ordenações constitucionais brasileiras e, no mundo em geral,
especialmente as constituições pós-Segunda Guerra, que objetivam uma sociedade mais justa e
permitem a compreensão, tanto do prisma histórico, quanto da presença do desenvolvimento e
aprimoramento da sociedade. Nesse cenário, o mercado não mais é um mero local de trocas,
porque alçou e tem absoluta conotação de instituição jurídica atualmente.
Conforme visto no Capítulo 2, as teses que sustentam que o Direito EconômicoConcorrencial comporta uma descentralização ou um abandono da Constituição não encontram
suporte ante à realidade jurídico constitucional brasileira. Isso se dá, principalmente pelos
objetivos da sociedade brasileira voltados para o desenvolvimento e, prioritariamente, para a
dignidade da vida humana, o que confere a compreensão de que a constituição federal ter caráter
axiológico.
Exige-se, portanto, uma convergência no sentido de que nem os direitos fundamentais,
nem o Direito Econômico-Concorrencial são absolutos, o que clama então por um equilíbrio, que
aqui se evidenciou ser a técnica da ponderação o meio eficaz, conforme visto no Capítulo 3.
O Direito Econômico-Concorrencial, em dado momento, é considerado como um direito
singular, próprio, entretanto, seu propósito é muito maior, e encontra-se no âmbito dos direitos
transindividuais, já que o Direito Econômico-Concorrencial pode conduzir a um mercado mais
justo, e dar forma ao melhor desenvolvimento econômico. Dessa forma, preza por uma qualidade
digna de vida, o que é firmado como objetivo da sociedade de forma inegável pela Constituição
Federal.
A técnica da ponderação permite a inclusão de diversas variáveis, valendo-se
especialmente dos fatos, portanto, não restrita a uma teoria, o que exige de seus aplicadores, a
marcante presença da racionalidade e da justificação, aliadas à crescente democratização, que os
espaços tenham suas escolhas efetuadas em consonância com os objetivos da sociedade. Estes
objetivos são proclamados na Carta Constitucional e respaldados pela vontade majoritária,
atribuindo, portanto, não um mero significado à norma, mas, o equilíbrio e a ponderação dos bens
conflitantes ou em jogo num determinado caso.
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A USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA DO ESTATUTO DA CIDADE COMO
INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO PRÍNCIPIO FUNDAMENTAL DO RESPEITO À
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Luiz Eduardo Ribeiro Freyesleben1

RESUMO
A usucapião especial urbana coletiva prevista na Lei nº 10.257/2001 é um dos instrumentos
ofertados pelo também chamado Estatuto da Cidade para proporcionar segurança jurídica à
população de baixa renda, consolidando o direito à moradia, fortemente ligado à dignidade da
pessoa humana, considerada como princípio fundamental da República Federativa do Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Moradia; Dignidade da Pessoa Humana; Princípios
Constitucionais; Constituição da República Federativa do Brasil; Estatuto da Cidade; Lei nº
10.257/2001; Usucapião; Usucapião Especial Urbana Coletiva; Regularização Fundiária;
Loteamentos Irregulares; População de Baixa Renda; Direito Urbanístico; Sustentabilidade; Direito
Ambient.

INTRODUÇÃO
O presente artigo aborda a usucapião especial coletiva trazida a lume pelo art. 10 e
seguintes da Lei nº 10.257/2001, na esteira do art. 183 da Carta Política, e foi confeccionado pelo
método indutivo2.
Flerta-se com o tema dos direitos sonegados, em particular, o de moradia, em um processo
de marginalização perene, conservador de castas.
O tratamento da matéria é feito sem a mínima ilusão ou pretensão de exaurimento –

1

Mestrando em Ciência Jurídica - UNIVALI. Artigo apresentado para conclusão da disciplina Fundamentos da Percepção Jurídica,
ministrada pelo Professor Doutor Cesar Luiz Pasold, no Curso de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí,
turma 2013.2.

2

“base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las
de modo a ter uma percepção ou conclusão geral” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 12.
ed. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 205).
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mesmo porque incompatível com o produto científico elaborado – e perpassa o princípio do
respeito à dignidade da pessoa humana e sua matriz (supra)constitucional.
Passa-se ao largo dos aspectos processuais, à exceção de observações sintéticas acerca da
legitimidade ativa. Por conseguinte, deixa-se de esmiuçar o rito processual (sumário, art. 14, Lei nº
10.257/2001) a ser seguido; a alegação de usucapião especial como matéria de defesa com
aptidão registral (art. 13); a via para proteção da posse perdida após preenchidos os requisitos
para aquisição, mas sem reconhecimento por sentença (ação publiciana); a necessidade de perícia;
a citação dos litisconsortes omissos (art. 47, parágrafo único, Código de Processo Civil); o
necessário sobrestamento das ações possessórias e petitórias concernentes ao imóvel (art. 11, Lei
nº 10.257/2001); a concessão de assistência judiciária gratuita e gratuidade da Justiça; e a
intimação das Fazendas Públicas (art. 943, CPC).
Enfatiza-se o advento do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) como inaugurador de
uma nova etapa do Direito Urbanístico brasileiro, com matriz popular. Sustenta-se que a
multiplicidade de instrumentos ofertados pela legislação precisa ser mais conhecida pelos
interessados/legitimados, a fim de amplificar a eficácia de seu potencial humanizador, valendo-se
da usucapião especial urbana coletiva para a regularização fundiária. Esse instituto é o tema
central, identificada a capacidade de contribuição para o resgate da dignidade e inclusão de
comunidades postas à margem da chamada cidade legal por um sistema plutocrático que cria seus
próprios dilemas.
As categorias3 básicas são: Direito à Moradia; Dignidade da Pessoa Humana; Usucapião;
Usucapião Especial Urbana Coletiva; Direito Urbanístico; Regularização Fundiária e Princípios
Constitucionais.
O conceito de usucapião aqui albergado é o de modo de aquisição originária da
propriedade em virtude de posse mansa, pacífica, contínua e prolongada no tempo. Usucapião
especial urbana coletiva é modalidade qualificada de aquisição dominial, com as características
basilares da usucapião, mas com o acréscimo de outras específicas: imóveis com dimensões
superiores a 250m2, impossibilidade de identificação de áreas individualmente ocupadas,
destinação à moradia de população de baixa renda e formação de condomínio especial.
Direito à moradia é o direito fundamental a espaço de habitação do indivíduo e/ou da
3

“palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa
Jurídica: teoria e prática, p. 197).
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família, condizente com o instinto humano primevo ao abrigo, abrangendo o direito à adequação
do entorno, é dizer, a cidades sustentáveis e a um meio ambiente saudável.
Dignidade da pessoa humana é apanágio de todo homem e dele indissociável,
compreendendo todas as abstenções estatais à lesão de um núcleo mínimo de direitos necessárias
à plenitude da vida e da felicidade, bem como as prestações do Poder Público necessárias a
concretizar os elementos essenciais à efetivação desse mister.
Direito urbanístico é o ramo do direito voltado ao estudo do zoneamento, parcelamento e
ocupação do solo urbano, da regularização fundiária

e da sustentabilidade, guardando

proximidade com o direito ambiental.
Regularização fundiária é o resultado do emprego de instrumentos legais e adoção de
políticas públicas para amoldar a propriedade imobiliária irregular a padrões urbanísticos
compatíveis com a legislação e com o imperativo de justiça social.
Princípios constitucionais são normas jurídicas embutidas na Constituição, tal como as
regras, mas sem a mesma especificidade ou precisão normativa, que “encabeçam o sistema,
guiam e fundamentam todas as demais normas que a ordem jurídica institui”, exercendo função
axiológica4.
Para responder à questão de ser ou não a usucapião especial urbana coletiva do Estatuto
da Cidade convergente ao direito à moradia e tendente à promoção da dignidade humana, como
resultado da regularização fundiária, a pesquisa foi alinhavada em três itens. No primeiro
entretece-se o direito à moradia e o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana. No
segundo cuida-se da promulgação da Lei nº 10.257/2001 como encetadora de um novo paradigma
na legislação urbanística brasileira. No terceiro ingressa-se nos aspectos de direito material do
instituto jurídico-político da usucapião especial urbana coletiva e no desafio da regularização
fundiária.

4

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 303.
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DIREITO À MORADIA E PRINCÍPIO DO RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA
Em eras remotas, quando o grupamento humano ainda era majoritariamente nômade, a
busca de abrigo contra as intempéries e o ataque de animais ferozes assomava como essencial à
sobrevivência. A luta por um mínimo de segurança tem raízes milenares e de certo modo
confunde-se com a existência do homem. O direito à moradia não existe apenas porque previsto
nos ordenamentos jurídicos dos Estados modernos e encontra um liame estreito com a dignidade
da pessoa humana. Há nesta e consequentemente naquele uma imanência à condição humana de
sorte que o direito positivo - gestado no âmbito estatal - pode encarecer e municiar ambos, mas
não os criar.
Nos dias atuais, a dignidade da pessoa é tratada como um conceito vago e impreciso. Na verdade,
não se trata de conceito de direito positivo, embora caiba ao Direito a função de reconhecê-la e
protegê-la. A dignidade deve ser entendida como valor intrínseco ao ser humano, como atributo da
pessoa humana individualmente considerada e também como fundamento do Estado, do Direito e
5
da Sociedade.

Essa concepção é eminentemente kantiana, com o homem existindo como fim em si
mesmo, insuscetível de ser tratado como meio, como instrumento para determinados propósitos,
por melhores que sejam.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas de 1948,
editada no rescaldo do término da II Guerra Mundial, reconhece a dignidade como atributo
inerente à humanidade em seu art. 1º: “Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito
de fraternidade”.6
A positivação é antes o reconhecimento de uma realidade antropossocial do que o
expressar de uma relação criador/criatura. Na ótica de Grau,

5

MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Direito à moradia. São Paulo: Atlas, 2011, pp. 128/129.

6

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada por meio da Resolução da Assembleia Geral da ONU 217 A (III), de 10 de
dezembro de 1948, foi o marco jurídico-político que a comunidade internacional estabeleceu a fim de listar aqueles direitos
considerados essenciais para garantir a inviolabilidade da dignidade do ser humano [...]. Os 30 artigos da Declaração de 1948
visam garantir a concretização de dois objetivos complementares: incrustar o respeito à dignidade da pessoa humana na
consciência da humanidade e impedir o ressurgimento da ideia de transformar a pessoa humana em um objeto descartável”
(ALMEIDA, Guilherme Assis de; APOLINÁRIO, Silvia Menicucci O. S. Direitos humanos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 15).
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O direito não se resume ao direito objetivo codificado, na medida em que as regras escritas e
sancionadas consubstanciam apenas a face emergida de um vasto conjunto de normas, ‘concebidas’
7
e ‘vividas’ no seio do corpo social, às quais os juízes podem a todo instante conferir efeitos jurídicos.

Assinala, assim, a distinção necessária entre o direito posto – aquele produzido pelo Estado,
conhecido como direito moderno ou formal - e um direito subjacente, fruto de construção
histórico-social (direito pressuposto), que exercem influências recíprocas, retroalimentando-se.
É escusado dizer, portanto, que se enfoca um direito fundamental, adotado o conceito
operacional8 tecido por Ferrajoli, para quem direitos fundamentais são “aqueles direitos que são
atribuídos universalmente a todos enquanto pessoas, enquanto cidadãos ou enquanto capazes de
agir”, imunes à disponibilidade política e de mercado, formulado como regra geral atribuível
igualmente a todos 9. A alusão do jusfilósofo italiano à cidadania e à capacidade de agir é
obviamente em abstrato e, logo, ninguém está excluído da titularização.
A tutela constitucional da moradia pode ser depreendida dos arts. 5º, XXIII, 7º, IV, 23, IX,
170, III, 182, §2º, 183 e 191 da Constituição da República Federativa do Brasil e a dignidade foi
exalçada como princípio fundamental, como se infere dos arts. 1º, III, 3º, III e 5º, §§1º e 2º, vindo a
ser incluída no rol de direitos sociais do art. 6º pela Emenda Constitucional nº 26/2000 com
manifesto escopo de fazer esse valor/princípio espraiar todo o seu conteúdo axiológico pela
integralidade do sistema jurídico.
Dada sua fundamentalidade, as normas protetoras e promotoras (prestacionais) não
podem ser tidas como uma mera manifestação de boas intenções do legislador ou de
estabelecimento de uma simples meta a ser alcançada – vida e moradia dignas para todos -, de
modo que a violação, menosprezo ou negativa de universalização desse direito dá ensanchas à
judicialização. Cabe a nota de que os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata –
conforme a dicção do art. 5º, §1º, da CRFB – e com esse status devem ser considerados os
elencados no Título II, a abarcar os direitos sociais.
Vem se destacando, ainda, que o direito à moradia está imbricado ao direito a cidades
sustentáveis, o que remete à regularização de loteamentos informais e de favelas:
7

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 82.

8

“definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal definição seja aceita para os
efeitos das idéias expostas” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática, p. 198).

9

FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Tradução de Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto,
Daniela Cademartori, Hermes Zanetti Júnior e Sérgio Cademartori. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, pp. 92/93.
(sem título original no exemplar utilizado).
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o problema social da habitação não é resolvido com a simples produção de unidades habitacionais,
mas sim, com a produção de unidades habitacionais em local servido por infraestrutura e serviços.
Há necessidades de investimento sobre a terra para que ela se torne, efetivamente, um pedaço da
cidade e ofereça condições viáveis de moradia. Daí a conexão entre o direito à moradia e o direito a
cidades sustentáveis, previsto no art. 2º, inc. I, da Lei nº 10.257/2001, denominada ‘Estatuto das
Cidades’.
Logo, a moradia se conecta com seu entorno próximo e remoto, ou seja, com o que vem sendo
denominado de direito à cidade na dimensão de uma ocupação mais igualitária do espaço urbano, a
exigir esforços contínuos de reversão desse processo de apartheid socioespacial característicos das
‘cidades partidas’, de que nos fala Zuemir Ventura, entre outros. Para tanto, devem ser aproveitados
ao máximo, sem prejuízo de outros, os instrumentos legais instituídos pela Lei nº 10.257/2001 –
Estatuto das Cidades, tais como os mecanismos de gestão democrática participativa da política de
10
desenvolvimento urbano.

Devem ser considerados, ainda, outros elementos correlatos à dignidade como
supraprincípio11, a par da jusfundamentalidade, como a garantia do mínimo existencial (padrão
mínimo de vida/piso vital mínimo), reserva do possível – inapta, entretanto, como justificativa do
Poder Público para o descumprimento de ditames constitucionais - e proibição de retrocesso
social.

ESTATUTO DA CIDADE E O NOVO DIREITO URBANÍSTICO
Testemunhou-se nos últimos anos a superveniência de textos legais contempladores dos
temas moradia, zoneamento, ocupação e parcelamento do solo, edificação, concessão de uso e
congêneres. A Lei nº 10.840/2005, por exemplo, instituiu programa especial de habitação popular.
É verdade que “Direito à Moradia está conectado com a pessoa, com os direitos da personalidade,
fundado na garantia da dignidade da pessoa humana. Enquanto a habitação vem sendo utilizada
para se referir às questões de cunho patrimonial ligadas ao morar”12. Ainda assim há nisso indícios
de um despertar para uma nova concepção do espaço urbano.
A Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabeleceu diretrizes gerais da política urbana,
contribuindo para o delineamento – ainda incipiente - do Direito Urbanístico brasileiro. A matriz
inevitável e necessária é ambiental, mantido, entretanto, um viés antropocêntrico – melhoria das
condições de vida dos habitantes da cidade -, na percepção de Dexheimer, que enfatiza sua
potencialidade evolutiva:

10

SERRANO JÚNIOR, Odoné. O direito humano fundamental à moradia digna: exigibilidade, universalização e políticas públicas
para o desenvolvimento. Curitiba: Juruá, 2012, pp. 57/58.

11

MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Direito à moradia, p. 131.

12

PANSIERI, Flávio. Eficácia e vinculação dos direitos sociais: reflexões a partir do direito à moradia. São Paulo: Saraiva, 2012, p.
25.
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não é de se esperar que a sociedade urbana (emblema da informalidade) seja construída com estrita
observância ao que o Estado entende adequado. Mas não pode, por outro lado, negar que o Direito,
se serve de alguma maneira como instrumento de obstáculo à transformação social, também pode
ser utilizado como mecanismo de aperfeiçoamento social, de proteção ambiental e de construção da
democracia participativa. Daí se entender que deve haver uma relação de simbiose entre o
13
desenvolvimento do espaço urbano e o direito positivo.

Ao dar relevo à primeira diretriz geral embutida no Capítulo I daquele Diploma (direito a
cidades sustentáveis, art. 2º, I), o especialista enfoca a regularização imobiliária:
No inciso XIV (art. 2º) está posta a necessidade de regularização fundiária e urbanização das áreas
ocupadas pela população de baixa renda. Uma vez mais a diretriz foi bem fixada, pois se sabe que a
ocupação imobiliária irregular é causa de constantes conflitos jurídico-processuais entre
proprietários e possuidores de áreas invadidas. Além disso, a ausência de políticas específicas
destinadas a este segmento da população faz com que tais cidadãos vivam sem infra-estrutura
adequada à satisfação de necessidades mínimas, o que ocasiona evidente baixa qualidade de vida.
Além disso, locais esquecidos por programas de urbanização, onde não há serviços públicos
essenciais, tendem a ser propícios à degradação ambiental (exemplo típico é a falta de tratamento
14
de esgoto, contaminando rios, mares e lagos).

A omissão estatal e a opção por um sistema em que se embute um processo de seleção
natural (darwinismo social) deve levar à compreensão de que regularizar, sob o influxo de uma
ordem urbanística popular a ser construída, significa manejar inteligentemente as ferramentas
ofertadas pelo Estatuto da Cidade, mais sob o comando do real do que do ideal. Sundfeld exprime
essa ideia com virtuosismo: o objetivo não pode ser o crescimento puro e simples, mas o equilíbrio
urbano, divisando a cidade sustentável, finalidade que depende de planejamento e participação
comunitária. Textualmente,
O Estatuto afirmou com ênfase que a política urbana não pode ser um amontoado de intervenções
sem rumo. Ela tem uma direção global nítida: ‘ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais
da cidade e da propriedade urbana’ (art. 2º, caput), de modo a garantir o ‘direito a cidades
sustentáveis’ (incisos I, V, VIII e X).
A cidade, como espaço onde a vida moderna se desenrola, tem suas funções sociais: fornecer às
pessoas moradia, trabalho, saúde, educação, cultura, lazer, transporte etc. Mas, como o espaço da
cidade é parcelado, sendo objeto de apropriação, tanto privada (terrenos e edificações) como estatal
(ruas, praças, equipamentos etc.), suas funções têm de ser cumpridas pelas partes, isto é, pelas
propriedades urbanas. A política urbana tem, portanto, a missão de viabilizar o pleno
desenvolvimento das funções sociais do todo (a cidade) e das partes (cada propriedade em
15
particular).

Completa:

13

DEXHEIMER, Marcus Alexsander. Estatuto da cidade e democracia participativa. Florianópolis: OAB/SC Editora, 2006, p. 134.

14

DEXHEIMER, Marcus Alexsander. Estatuto da cidade e democracia participativa, p. 145.

15

SUNDFELD, Carlos Ari. O estatuto das cidades e suas diretrizes gerais. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (org.). Estatuto
da cidade: Comentários à Lei Federal 10.257/2001. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 54.
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Urbanismo e pobreza: suas relações oscilam entre o desprezo mútuo e o conflito. A impossibilidade
de largas camadas da população terem acesso à propriedade vem sendo tratada como um problema
apenas econômico, sem solução específica no campo urbanístico – como se a ‘ordem urbanística’
somente fosse possível na abundância. Por óbvio, o mesmo urbanismo elitista que ignora a pobreza
é ignorado por ela. O solo urbano passa a ser objeto de ações clandestinas (invasão de imóveis
públicos e de espaços comuns, construções irregulares, ocupação de glebas não urbanizadas e de
áreas protegidas) e de relações informais (transações de ‘posses’, instalação de serviços e
equipamentos públicos em favelas etc.). O resultado é a anemia do direito urbanístico, enredado na
16
contradição entre cidade legal e cidade ilegal.

Um urbanismo comprometido com a sustentabilidade e com o respeito à dignidade
humana pressupõe, como dito, o uso do instrumental exibido pela Lei nº 10.257/2001, entre os
quais avulta a usucapião especial de imóvel urbano, listada na art. 4º, V, “j”, como um dos
institutos jurídico-políticos disponíveis.

A USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA COLETIVA
Importa aqui um recorte voltado à modalidade coletiva prevista no art. 10 do Estatuto; a
individual do art. 9º não trouxe direito novo, mas ratificou as linhas gerais da usucapião pro
morare do art. 183 da CRFB.
Aquela tem um cunho metaindividual até então não contemplado no ordenamento jurídico
nacional. A área deve ser urbana e superior a duzentos e cinquenta metros quadrados. Impende
seja a posse ininterrupta, sem oposição e perdurar por cinco anos. É voltada para a população de
baixa renda, em casos de impossibilidade de identificação das áreas individualmente ocupadas.
Também há a vedação de propriedade de outro imóvel rural ou urbano.
O ineditismo está na forma coletiva de aquisição dominial e no foco na comunidade
carente. Apesar dessas notas distintivas, há derivação estrutural da usucapião especial
constitucional. Ademais, é clara a convergência com a função social da propriedade (art. 170, II e
III, CRFB), a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e a erradicação da pobreza e da
marginalização (art. 3º, III). Para Fiorillo, desvela-se da mesma maneira o propósito de tutela
ambiental (art. 170, VI) e de homenagem à função social da cidade. Prefere, por isso, a
nomenclatura “usucapião ambiental metaindividual”.17
O conceito de carência para a finalidade do instituto foi adrede deixado em aberto, a ser
traçado pelo prudente juízo do intérprete autêntico, por critério de razoabilidade. Ferraz discorre
16

SUNDFELD, Carlos Ari. O estatuto das cidades e suas diretrizes gerais. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (org.). Estatuto
da cidade: Comentários à Lei Federal 10.257/2001, p. 58.

17

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Estatuto da cidade comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 85.
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a respeito:
Não tendo a lei definido o que entenda por ‘população de baixa renda’, a substanciação dessa
condição legal ficou delegada ao prudente arbítrio do juiz, na inspiração do lógos del razonable e
com a utilização dos poderes-deveres que lhe são conferidos pelos arts. 126 e 127 do Código
18
Processual Civil e 5º da Lei de Introdução ao Código Civil.

É iniludivelmente admitida a acessão da posse (acessio possessionis) – soma da posse do
antecessor, preservada a continuidade – na usucapião coletiva (art. 10, §1º), defesa na usucapião
especial urbana individual, que só acata a sucessão da posse (sucessio possessionis) – continuação
da posse pelo herdeiro legítimo se residente no imóvel à época da abertura da sucessão –,
conforme art. 9º, §3º, do Estatuto.
Por contar com requisitos próprios, a contagem do prazo prescricional tem por termo inicial
a data em que o Estatuto da Cidade começou a vigorar:
o início da contagem ocorre com a entrada em vigor do diploma normativo urbano que criou a
usucapião especial coletiva de imóvel urbano, qual seja, a Lei nº 10.257, de 10.07.2001, o que se deu
somente após noventa dias de sua publicação no Diário Oficial de 11.07.2001. Assim, os períodos
anteriores a 09.10.2001, ainda que superiores a cinco anos, não poderão ser aproveitados para a
19
usucapião em questão.

A sentença, de natureza declaratória (art. 10, §2º), implica reconhecimento de um
condomínio especial indivisível. Em regra caberá a cada possuidor uma fração ideal igual à dos
demais, ressalvada a celebração de acordo escrito em sentido diverso (art. 10, §3º). Ao contrário
do ordinário em condomínios, a extinção somente poderá ocorrer por deliberação de no mínimo
dois terços dos condôminos, desde que realizadas as obras de urbanização (art. 10, §4º).
No mais, as decisões afetas à administração do condomínio são por maioria de votos dos
condôminos presentes, isto é, maioria simples (art. 10, §5º). Carvalho Filho sugere a eleição de um
síndico que convocaria a assembleia de condôminos para submeter-lhes os assuntos de interesse
comum.20
A legitimidade é do conjunto dos possuidores (art. 12, II) ou da associação de moradores
com autorização expressa dos representados (art. 12, III), mas não se descarta a do Ministério
Público – para além da intervenção obrigatória do art. 12, §1º – por decorrência do art. 127 da
18

FERRAZ, Sérgio. Usucapião especial. In: DALLARI, Adilson Abreu; FERRAZ, Sérgio (org.). Estatuto da cidade: Comentários à Lei
Federal 10.257/2001, p. 146.
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HORBACH, Carlos Bastide. In: MEDAUAR, Odete; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de (org.). Estatuto da cidade: Lei 10.257, de
10.07.2001, comentários. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 143.

20

Conforme CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao estatuto da cidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p.
133.

635
Produção Científica CEJURPS – 2015

CRFB. A relevância e capilaridade do Órgão exponencializaria a aptidão socialmente
transformadora da usucapião coletiva, inserta no contexto dos objetivos institucionais.
O Cartório de Registro Imobiliário não poderá recusar-se a registrar a sentença sob a
justificativa de irregularidade do parcelamento do solo ou da edificação (art. 167, I, item 28, Lei nº
6.015/73 c/c art. 55 da Lei nº 10.257/2001). A negativa seria menoscabo à característica de que se
reveste o instituto (instrumento de política urbana e justiça social), visante à regularização de
loteamentos, favelas e agrupamentos populacionais similares, constituídos à margem das normas
urbanísticas.
Esse instrumento também se coaduna com um imperativo de segurança a comunidades
carentes. A declaração de domínio transmuda em de direito uma situação fática e proporciona
maior solidez jurídica aos moradores.
A existência de pequenos comércios, templos e vielas não pode ser empecilho à usucapião
coletiva. O importante é que a área seja preponderantemente utilizada para moradia. Leitura
diversa tornaria anódino o art. 10 do Estatuto, relegado a cidades imaginárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em considerações finais, é de se pontuar que o despertar de um modelo de Estado não
mais restrito a tutelas negativas de direitos, traduzidas em abstenções, mercê da Constituição de
1988, inseriu o Brasil em um cenário transnacional de concretização de direitos, algo indissociável
de tutelas positivas.
O direito à moradia, direito fundamental insculpido na Carta Política e coesamente atado
ao princípio da dignidade da pessoa humana, é um dos que demandam a elaboração de políticas
públicas concretizadoras. Se não se situa na primeira geração de direitos nascida das revoluções
burguesas do século XVIII, com ênfase à bandeira da liberdade, vivifica-se como direito de segunda
geração, fruto de um processo histórico resultante nas sublevações operárias e camponesas do
século XX, sob o símbolo da igualdade, além das fronteiras do indivíduo em sua carapaça egoísta.
O reclamo de ações estatais é de fato nota distintiva importante entre as duas gerações,
mas não serve mais, em um Estado Social Democrático de Direito, como justificativa aceitável para
sua sonegação, com o cinismo de uma previsão pro forma. Na fina intelecção de Bonavides,
“os direitos fundamentais da segunda geração tendem a tornar-se tão justiciáveis quanto
636
Produção Científica CEJURPS – 2015

os da primeira; pelo menos esta é a regra que já não poderá ser descumprida ou ter sua eficácia
recusada com aquela facilidade de argumentação arrimada no caráter programático da norma”.
[...] Os direitos sociais fizeram nascer a consciência de que tão importante quanto salvaguardar o
indivíduo, conforme ocorreria na concepção clássica dos direitos da liberdade, era proteger a
instituição, uma realidade social muito mais rica e aberta à participação criativa e à valoração da
personalidade que o quadro tradicional da solidão individualista, onde se formara o culto liberal do
homem abstrato e insulado, sem a densidade dos valores existenciais, aqueles que unicamente o
21
social proporciona em toda a plenitude.

É na contextura de um novo direito urbanístico, de jaez popular e gregário22, tendente a
romper o componente segregador na legislação vigente, que a Lei nº 10.257/2001 – composta por
normas de ordem pública e interesse social23 – emerge como provedora de instrumentos para
reconfiguração do espaço urbano. O palco comunitário a ser construído demanda, entretanto, o
efetivo emprego das ferramentas ofertadas e investimentos infraestruturais pelo Poder Público, a
assumir sua parcela de responsabilidade no edificar de cidades inclusivas.
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ASPECTOS DA LEI DO CRIME ORGANIZADO: DESENVOLVIMENTO DA LEGISLAÇÃO
FACE À CRIMINALIDADE ORGANIZADA E SUA ESTRUTURAÇÃO

Maíra Martins Crespo1

RESUMO
A criminalidade organizada é um fenômeno difuso entre as nações e cujo solo fértil são as
economias emergentes e novas democracias, dada a fragilidade de seus sistemas. O Brasil sempre
esteve aquém das expectativas legais no que diz respeito ao combate ao crime organizado, cujo
combate internacional é intenso desde os idos dos anos 1980. Por mais de duas décadas o nosso
ordenamento jurídico compilou uma série de legislações que tentavam equipar o Estado com
meios para a obtenção de provas para punir a criminalidade organizada, contudo, sequer previa o
que era, em si, criminalidade organizada. O excesso de zelo constitucional pelas garantias no
processo penal após a redemocratização também explicam essa falta de agilidade no
desenvolvimento do tema. Com o advento da Lei n. 12.850, apenas recentemente, em 2013, é
que, pela primeira vez em nosso direito, conceituou-se organização criminosa e passou a ser
imposta pena por este crime. Discorre o presente artigo acerca da evolução história e precária
desse combate em nosso país e, ainda, compara com os avanços dos sistemas italiano e norteamericano, sendo que, este último, por meio de um compêndio de leis denominado RICO
(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) privilegiou consagrado programa de proteção às
testemunhas, denominado Witness Security Program. Já a nossa novel legislação consagra o
instituto da comumente denominada delação premiada, designada como colaboração premiada
pela lei e que, hoje, encontra-se em voga nas diversas operações da Polícia Federal.

PALAVRAS-CHAVE: criminalidade transnacional, crime organizado, colaboração premiada.
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INTRODUÇÃO
Em síntese, a criminalidade organizada é um fenômeno transnacional que acopla em si
diversas condutas ilícitas.
Dada sua relevância, o tema é tratado de maneira especial por toda a comunidade jurídica
internacional, notadamente pelos blocos como a União Europeia e as Nações Unidas. Há atuação
de amplo espectro para coibir condutas ligadas à criminalidade organizada, especialmente contra
o terrorismo, o tráfico de seres humanos, a lavagem de dinheiro e demais crimes que visam
abastecer financeiramente grupos organizados.
O Brasil, no que diz respeito à legislação de combate ao crime organizado, demorou demais
para confeccionar legislação própria para o tema, uma vez que a Lei n. 12.850 é recente, tendo
sido promulgada em agosto de 2013.
Enquanto as legislações mundo afora remontam aos idos de 1970 e 1980, especialmente na
Itália e nos Estados Unidos da América, no Brasil o tema foi tratado por diversas legislações
esparsas até a promulgação da mencionada lei. Aliás, é nessa legislação que está disciplinada a tão
mencionada e usual delação premiada, em voga nas atuais operações da Polícia Federal,
notadamente a Operação Lava Jato, e cuja denominação legal é colaboração premiada.
Desde já é importante asseverar que a legislação nacional, diferente das leis estrangeiras –
que terão capítulo próprio diante da sua relevância transnacional – não contemplou mecanismo
efetivo de proteção às testemunhas, o que, tanto na Itália, quanto nos Estados Unidos, é ponto
fulcral do sistema.
Deveras. Os países citados conviveram e combateram fortemente máfias sofisticadas e de
grande penetração nas estruturas estatais, o que demandou especial apoio às testemunhas para
que pudessem recomeçar suas vidas após deporem contra essas organizações criminosas. Assim,
se for o caso, o colaborador terá seu nome preservado, o que, sabemos, nem sempre é o ideal
diante da penetração das estruturas criminosas nos poderes constituídos. Nos Estados Unidos, o
colaborador tem sua identidade alterada, bem como de sua família e, ainda, lhe é custeado pelo
Estado uma nova residência e proteção, quando for o caso.
Enfim, de qualquer maneira, mesmo embora de forma tardia, o Brasil apresenta hoje
legislação própria. Contudo, para entendermos o desenvolvimento e a forma de tratamento que o
diploma legal traz, necessário se faz perscrutar acerca das legislações anteriores que evoluíram
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para a atual, e, ainda, entendermos o tratamento que é dado aos crimes transnacionais no
exterior.
A metodologia utilizada é a indutiva.
Conforme retrata o noticiário nacional, a criminalidade organizada no Brasil atua há
décadas em empresas estatais e lesa os cofres públicos com operações clássicas de
superfaturamento, desvio e lavagem de dinheiro. O presente estudo busca demonstrar o porque
dessa verdadeira pandemia em virtude da quase anomia que até pouco tempo existiu no que diz
respeito à legislação que cuida, ou deveria cuidar, do combate ao crime organizado, uma vez que a
lei que define o crime organizado foi sancionada apenas em 2013.

CRIME ORGANIZADO - HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA
Antes da atual legislação, em 1989, o deputado Miro Teixeira, após pesquisa na legislação
de alguns países da América Latina, dos Estados Unidos, Itália e França, pediu fosse constituída
uma subcomissão para produzir normas de combate ao crime organizado, que “submete
populações ao medo, produz irrecuperáveis prejuízos às instituições e à economia do País”. O
relator, o então deputado Michel Temer, também havia apresentado um projeto sobre o crime
organizado. O projeto foi enviado pela Câmara ao Senado Federal. Fez-se um substitutivo na
Câmara Alta, quando se introduziu a modificação do artigo 288 do Código Penal. Essa modificação
foi recusada pela Câmara Baixa, que tinha exatamente procurado evitar alterações no Código
Penal. O relator para a redação final (PL 3516-D/1989) foi o Deputado Nilson Gibson2. A sanção
presidencial se fez com veto3. Foi vetado o inciso I do artigo 2º, que previa a “infiltração policial”
como meio de prevenção e repressão do crime organizado4.
Ainda, no que se refere ao controvertido tema do conceito de crime organizado, a Câmara
dos Deputados chegou a aprovar um conceito para organizações criminosas, que se acrescentava
aos de quadrilha ou bando. Dizia o texto que não vingou:
organização que se serve das estruturas ou é estruturada ao modo de sociedades, associações,
fundações, empresas, grupo de empresas, unidades ou forças militares, órgãos, entidades ou
serviços públicos, concebidas, qualquer que seja o princípio, pretexto, motivação ou causa, para
cometer crimes ou alcançar objetivos cuja realização implica a prática de ilícitos penais.

2

Diário Oficial do Congresso Nacional. Edição de 06 de abril de 1995. Seção I. Página 5632 a 5636.

3

Mensagem de Veto n. 483/95-PE reproduzida pela MSG 359/95-CN.

4

Diário Oficial do Congresso Nacional. Edição de 04 de maio de 1995. Seção I. Página 6245.

641
Produção Científica CEJURPS – 2015

O texto aprovado ainda definia como crime organizado a participação em, ou a cooperação
com, quadrilhas, bandos e organizações afins. Foi depois modificado no Senado e não constou do
texto final aprovado.
Oriunda dessas discussões parlamentares, adveio a Lei n. 9.034 de 03 de maio de 1995,
que, na verdade era um compêndio de ações contra a criminalidade organizada, de caráter
eminentemente operacional e que não contemplava todas as vertentes de combate a essa prática.
Essa lei operava subsidiada por outras leis e tratados que concebiam um embrião de um sistema
de combate ao crime organizado:
Lei n. 9.034/95 – Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e
repressão de ações praticadas por organizações criminosas: a lei definia e regulava meios de prova
e procedimentos investigatórios que versassem sobre o crime resultante de ações de quadrilha ou
bando, permitindo a ação controlada, consistente no retardamento da interdição policial na ação
supostamente praticada por organização criminosa (sem defini-la), para que a medida legal se
concretizasse no momento mais eficaz para formação do conjunto probatório e da obtenção de
informações, bem como o acesso a dados, documentos e informações fiscais, bancárias,
financeiras e eleitorais, inclusive com interceptações, mediante autorização judicial. Previa, ainda,
que o juiz se encarregasse pessoalmente da diligência, em dispositivo muito criticado por
contrariar todo o sistema acusatório do processo brasileiro e que não foi aplicado pelo Poder
Judiciário. A lei também dispunha a respeito da estruturação da polícia judiciária, em setores e
equipes de policiais especializados para a investigação dos crimes praticados por organização
criminosa e da identificação criminal de pessoas envolvidas com a ação, ainda que já tivessem sido
civilmente identificadas. O direito premial já estava presente, uma vez que já havia previsão da
redução da pena, de um a dois terços, para a colaboração espontânea do agente que levasse ao
esclarecimento de infrações penais e sua autoria. Fixava-se, ainda, prazo de 81 dias para o
encerramento da instrução criminal, estando o réu preso, e de 120 dias, se estivesse solto
(redação dada pela lei nº 9.303/96), assim como a vedação de liberdade provisória e de fiança aos
agentes que tivessem participado de modo intenso e efetivo na organização criminosa. Foi vetado
pelo Presidente da República dispositivo que cuidava da infiltração policial, ao argumento de
contrariedade ao interesse público, vez que a medida independeria de autorização judicial.
Convenção das Nações Unidas contra o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, de 19
de dezembro de 1988: o Brasil ratificou a Convenção, que passou a integrar o ordenamento
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interno com status de lei ordinária, desde 1991.
Convenção sobre os direitos da criança (Resolução n. L44 – XLIV – da ONU, de 28 de
novembro de 1989): ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990.
Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90): acompanhando o mandamento constitucional
que determinou a inafiançabilidade e a insuscetibilidade de graça ou anistia para os crimes de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, terrorismo e os definidos pela legislação como “crimes
hediondos”, a lei considera como tais, dentre outros, o homicídio, quando praticado em atividade
típica de grupo de extermínio, assim como a extorsão qualificada pela morte e mediante
sequestro, determinando, para essas infrações penais e, ainda, para a prática de tortura, o tráfico
ilícito de entorpecentes e o terrorismo, a insuscetibilidade de anistia, graça e indulto, de fiança e
liberdade provisória. Em sua redação originária, previa o cumprimento integral da pena em regime
fechado, o que foi bastante questionado, culminando, em 2007, na edição da Lei 11.464, que
alterou a lei ora em comento para adequá-la ao inciso XLIII do artigo 5o da Constituição Federal,
passando a prever a possibilidade de progressão de regime após o cumprimento de dois quintos
da pena, se o apenado for primário, e de três quintos, se reincidente. Contempla, ainda, a
necessidade de decisão fundamentada do juiz para o réu apelar em liberdade, em caso de
sentença condenatória. Houve também a ampliação do prazo da prisão temporária e a introdução
da delação premiada, pela previsão da redução da pena de um a dois terços para o participante ou
associado que denunciar à autoridade o bando ou a quadrilha, possibilitando seu
desmantelamento. Tal benesse foi também inserida no artigo 159 do Código Penal, possibilitando
a mesma redução da pena ao coautor que denunciar seus comparsas, facilitando a libertação da
vítima de sequestro.
Alteração da lei sobre crimes contra o sistema financeiro (Lei n. 9.080/95): acrescentando
um dispositivo à lei nº 7.492/86, que cuida dos crimes contra o sistema financeiro nacional, prevêse a delação premiada nas infrações praticadas por quadrilha ou em coautoria, mediante a
redução da pena de um a dois terços ao participe que revelar espontaneamente à autoridade
policial ou judicial toda a trama delituosa.
Lei que disciplina as interceptações telefônicas (Lei n. 9.296/96): regulamentando
permissivo constitucional, a lei dispõe sobre a interceptação de comunicações telefônicas,
acrescentando a possibilidade de interceptação de fluxo de comunicações em sistemas de
informática e telemática, sempre por ordem judiciária motivada e exclusivamente para fins de
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investigação criminal e instrução processual penal, para todos os crimes apenados com reclusão
(que é a pena privativa de liberdade reservada pelo legislador às infrações penais mais graves),
desde que caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora, devendo ser descrita com
clareza a situação objeto da investigação. Regula-se o procedimento de interceptação, fixando-se
o prazo de 15 dias para sua realização, renovável uma vez por igual período, se comprovada a
indispensabilidade do meio de prova. Prescreve sobre a introdução dos dados no processo, bem
como sobre a inutilização da gravação que não interessar à prova, assegurado o contraditório.
Prevê-se o sigilo e tipifica-se como crime sua quebra, bem como a realização da interceptação com
objetivos não autorizados pela lei ou sem autorização judicial.
Lei de Proteção a Vítimas e a Testemunhas (Lei n. 9.807/99): a prestação das medidas
protetoras às vítimas e testemunhas é concorrente entre os Governos Federal e Estadual, nos
termos do artigo primeiro da lei em tela. Tanto a União quanto os Estados poderão celebrar
convênios, acordos, ajustes ou termos de parceria com entidades não governamentais visando a
realização do programa. A supervisão de tais convênios estará a cargo do Departamento de
Proteção a Testemunhas do Ministério da Justiça. As medidas de proteção, consoante estabelece
o artigo 1º, poderão ser prestadas durante a investigação ou processo criminal, vale dizer, durante
a fase do inquérito policial ou do processo penal. É evidente que a proteção estatal concedida às
vítimas e testemunhas de crimes leva em conta a gravidade da coação ou da ameaça à integridade
física ou psicológica por elas sofridas, sendo estendida referida proteção ao cônjuge ou
companheiro, ascendente ou descendente, e ainda dependentes, que tenham, com a vítima ou
testemunha, convivência habitual. Segundo o disposto no artigo 7º, as medidas efetivadas pelo
programa são aplicáveis, isolada ou cumulativamente, em benefício da pessoa protegida, sendo as
medidas: segurança na residência, incluindo o controle de telecomunicações; escolta e segurança
nos deslocamentos da residência, inclusive para fins de trabalho ou para a prestação de
depoimentos; transferência de residência ou acomodação provisória em local compatível com a
proteção; preservação da identidade, imagem e dados pessoais; ajuda financeira mensal para
prover as despesas necessárias à subsistência individual ou familiar, no caso de a pessoa protegida
estar impossibilitada de desenvolver trabalho regular ou de inexistência de qualquer fonte de
renda; suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos respectivos vencimentos
ou vantagens, quando servidor público ou militar; apoio e assistência social, médica e psicológica;
sigilo em relação aos atos praticados em virtude da proteção concedida; apoio do órgão executor
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do programa para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam o
comparecimento pessoal. O artigo 9º prevê a mudança de nome e prenome em casos
excepcionais. O programa terá a duração de 2 anos, podendo tal prazo ser prorrogado, se
perdurarem os motivos que autorizam a admissão.
Ainda no que se refere à proteção da testemunha, interessante dizer que nos Estados
Unidos o sistema de colaboração e proteção de testemunhas é conhecido por Witness (VictimWitness Assistance Program). Na Itália, a colaboração, com redução ou isenção de penas, pode
ocorrer com relação a qualquer delito, ao passo que nos Estados Unidos, somente é aceita para os
delitos federais que caracterizam a existência de crime organizado, nos termos do artigo 3º do
Witness Protection Act5.
Diante das leis e projetos apresentados, conclui-se deste sucinto quadro traçado que a
legislação brasileira não possui um verdadeiro “processo penal de emergência” para o crime
organizado – como faz, por exemplo, a Colômbia, com relação às “testemunhas sem rosto” ou a
Itália, pela legislação especial e, mais recentemente, com as alterações introduzidas ao Código de
Processo Penal de 1988, sobretudo para as medidas cautelares e às provas.
A linha garantidora do processo penal, majoritária na doutrina e na jurisprudência, não via
com simpatia sequer os primeiros passos dados pelo legislador pátrio, como a delação premiada
instituída pelas leis dos crimes hediondos e dos crimes financeiros e no projeto de lei sobre
lavagem de dinheiro. Há forte resistência à introdução da técnica da inversão do ônus da prova,
até mesmo para a apreensão ou sequestro de bens cujos indícios revelem ser fruto de crime, o
que parece estar em vias de modificação, conforme pacote de mudanças recentemente anunciado
pelo atual governo em virtude das verdadeiras organizações criminosas instaladas nos mais
diversos níveis de poder e que assolam o país.
Não se pode olvidar que a doutrina e jurisprudência sempre se mostraram muito sensíveis
às garantias processuais constitucionais, o que torna a linha garantística preponderante nos
tribunais. Em contrapartida, a população, assustada com a escalada da criminalidade violenta,
clama por leis penais e processuais penais mais rigorosas, pela redução da maioridade penal, não

5

“Application of this Ac tis possible when there exists a possibility that a witness, due to a possible threat, would not freely testify
in a criminal proceeding for grievous crimes; against the Republic of Croatia; against values protected by international law;
crimes with elements of violence; organized crime and other grievous criminal offences when there were information about large
scale dangers for life, health, corporal inviolability or property of the witness, while the witnessing is connected with
disproportional difficulties without witnessing of endangered witness.”
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sendo raras as reivindicações de pena de morte, o que, bem sabemos, nem por Emenda
Constitucional poderá ser instituída.

SISTEMA ITALIANO
De início, é preciso ter em mente as sensíveis diferenças que permeiam não só os sistemas
jurídicos em si, mas as próprias sociedades, envolvendo aspectos sociais, culturais, políticos e
econômicos bastante distintos.
O legislador estrangeiro, ao atender às instâncias da sociedade, por vezes edita leis
esparsas, às vezes contraditórias, dando uma resposta desordenada ao fenômeno da
criminalidade organizada. Foi o que ocorreu na Itália no auge do combate à máfia.
Não se pode olvidar que o nosso legislador, deslumbrado pelo modelo alienígena em tela e,
mal informado, provocou entre nós, no passado, movimentos confusos e contraditórios, a
pretexto de inspirar-se no sistema italiano.
O melhor exemplo disso foi o artigo 3º da Lei n. 9.034/95, que criou a figura do juiz
inquisidor, atribuindo-lhe a realização de diligências que visavam à colheita das provas. E, ainda, a
pretexto de resguardar a intimidade, revestia seu resultado das características do segredo, tão
caro ao sistema inquisitório, deixando expresso que o contraditório sobre a diligência não
integraria os autos, embora pudesse servir para a formação do convencimento do juiz.
Realmente era uma grande distorção, na medida em que isso ocorria em um sistema
monocrático, em que o mesmo juiz das diligências seria o julgador do mérito da questão6.
Assim, o legislador pátrio, influenciado pela legislação italiana que preconizava os poderes
dos juízes da operazione mani pulite, ansiaram por copiar tal prerrogativa, investindo o magistrado
pátrio no âmbito de um sistema acusatório de processo penal, adotado no Brasil. Porém, só não
atentaram a um detalhe: esses “juízes” com tais prerrogativas na Itália são, na verdade, membros
do Ministério Público, pois naquele país existem Juízes pertencentes à carreira do Poder Judiciário,
sendo denominada a carreira da Magistratura “pura”, e o Ministério Público, que conta com
Procuradores e “juízes-promotores”, sendo estes Promotores denominados “juízes preliminares”7.

6

BRASIL. Lei n. 9.034, de 3 de maio de 1995. Dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de
ações praticadas por organizações criminosas. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9034.htm Acesso em
20/04/2015.

7

GUARNIERI, Carlo. Organização e estrutura do Ministério Público na Itália, in Revista do Conselho Nacional do Ministério Público.
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Ao Ministério Público em si, cabe a propositura da ação penal. Desta forma, o legislador nacional
destruiu o dogma mais caro ao processo penal acusatório e transformou o juiz brasileiro num
inquisidor, retrocedendo a ponto de, na melhor tradição dos juizados de instrução clássicos,
confundir as funções de investigar, acusar e julgar8.
Na Itália, justamente para não haver tal confusão, assegurando o devido processo legal, é
que se passou a separar cuidadosamente essas funções, atribuindo a órgãos distintos, ainda que
integrantes da mesma carreira, as funções de acusar e a de julgar.
A análise da legislação italiana contra o crime organizado mostra que tal se operou em
quatro vertentes principais, a legislação anti-terrorismo, a legislação anti-sequestros, as medidas
de proteção aos denominados “colaboradores da justiça” e a legislação anti-máfia.
A legislação anti-terrorismo vem representada principalmente pelo Decreto-Lei nº 625 de
15/12/1979 (convertido, com alterações, na Lei nº 15 de 06/02/1980) e pela Lei nº 304 de
29/05/1982. Vale dizer que o Decreto-Lei se equipara à nossa medida provisória, devendo ser
necessariamente convertido em lei no prazo de sessenta dias, sob pena de caducidade, sem a
possibilidade de renovação. A Lei nº 304 ditou medidas para a tutela da ordem democrática e da
segurança pública, agravando as penas previstas no Código Penal para esses crimes, prevendo
expressamente a figura de organizações destinadas a cometer atos de violência para fins de
terrorismo ou de subversão da ordem democrática (depois, subversão do ordenamento
constitucional), tipificando o crime de atentado à vida ou incolumidade das pessoas, bem como o
crime de sequestro, quando cometidos para os mesmos fins.
Além disso, referidas leis cuidaram da figura do “dissociado”, do “arrependido” e do
“colaborador”, restrita aos crimes cometidos para fins de terrorismo ou de subversão do
ordenamento constitucional, da seguinte maneira9:
a) Regime jurídico do arrependido (pentiti), ou seja, do concorrente que, antes da sentença
condenatória, dissolve ou determina a dissolução da organização criminosa, retirando-se da
organização. O arrependido se entrega, sem opor resistência, ou abandona as armas, fornecendo,
em qualquer caso, todas as informações sobre a estrutura e organização da societas celeris,
Brasília: Subsecretaria de Edições Técnicas, 2011, p. 104.
8

GRINOVER, Ada Pellegrini. O Crime Organizado no Sistema Italiano, in Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Ibccrim,
1995.

9

KAWAMOTO, Silvia Reiko. Breves Apontamentos sobre o Crime Organizado e a Proteção à Testemunha na Itália e nos Estados
Unidos, in Justiça Penal 7. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 417.
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impedindo a execução dos crimes para os quais a organização se formou, podendo até mesmo
haver extinção da punibilidade. Ainda para o arrependido que se apresentar às autoridades
policiais ou judiciárias antes da emissão de ordem ou mandado de prisão, a mencionada legislação
prevê que esta seja substituída por outras obrigações ou impedimentos.
b) Regime jurídico do dissociado (dissociati), ou seja, do concorrente que, antes da
sentença condenatória, se empenha com eficácia para elidir ou diminuir as consequências danosas
ou perigosas do crime ou para impedir a prática de crimes conexos e confessa todos os crimes
cometidos. Nesse caso, haverá diminuição especial da pena de um terço (não podendo superar os
quinze anos) e substituição da pena de prisão perpétua pela de reclusão de quinze a vinte e um
anos.
c) Regime jurídico do colaborador (collaboratori della giustizia), ou seja, do concorrente
que, antes da sentença condenatória, além dos comportamentos acima previstos, ajuda as
autoridades policiais e judiciárias na colheita de provas decisivas para a individuação e captura de
um ou mais autores dos crimes ou fornece elementos de prova relevantes para a exata
reconstituição dos fatos e a descoberta dos autores. Nessa hipótese, haverá redução da pena até a
metade diante da excepcional relevância – não podendo superar os dez anos – ou substituição da
pena de prisão perpétua pela de reclusão de dez a doze anos.
No que se refere à extorsão mediante sequestro, as maiores novidades foram introduzidas
pela Lei nº 894 de 30/12/80 e, posteriormente, pelo Decreto-Lei nº 8 de 15/01/91, convertido na
Lei nº 82 de 15/03/91.
O primeiro diploma, dando nova redação ao artigo 630 do Código Penal, a respeito do
crime de sequestro de pessoa para efeito de extorsão, aumenta as penas, introduzindo também
para essa infração a figura do dissociado como sendo o concorrente que se empenha para que o
sujeito passivo seja libertado, sem pagamento do preço do resgate, ou para que a atividade
delitiva não seja levada a consequências ulteriores, ou ajuda concretamente a polícia ou
autoridade judiciária na colheita de provas decisivas para a individuação ou captura dos
concorrentes. Para o dissociado, a pena de prisão perpétua é substituída pela de reclusão de doze
a vinte anos e as demais penas são diminuídas de um terço a dois terços.
Por sua vez, a Lei 82/91 determina que, no procedimento atinente ao crime de sequestro
para fins de extorsão, o Ministério Público deve requerer ao juiz a ordem de arresto dos bens
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pertencentes à pessoa sequestrada, ao cônjuge e aos parentes afins que com ele convivem. O juiz
também pode determinar o arresto de bens de outras pessoas, quando existam fundados motivos
para reputar que tais bens possam ser utilizados, direta ou indiretamente, para o pagamento do
resgate.
O arresto tem duração máxima de um ano, podendo ser renovado, mas, em qualquer caso,
é revogado quando cessar a prática criminosa. A medida não implica limitações ao poder de
administração e gestão e aos direitos de gozo dos bens arrestados, nem incide sobre relações
jurídicas preexistentes.
No caso de sequestro para fins de terrorismo ou subversão (art. 289 – bis do Código Penal
italiano), introduzido pelo Decreto-Lei nº 59/78, convertido na Lei 191/78, ou de sequestro para
fins de extorsão (art. 630 do mesmo diploma, substituído pela Lei nº 894 de 30/12/80), é
reforçada a figura do dissociado, com possibilidade de ulterior diminuição da pena até um terço
quando sua contribuição for de excepcional relevância.
Além de dispor sobre o crime de sequestro, a Lei nº 82/91 estabelece importantes normas
para a proteção dos colaboradores da justiça, determinando a adoção de medidas aptas a
assegurar a incolumidade e, se necessário, a assistência das pessoas presas, expostas a perigo
grave e atual em consequência de sua colaboração, sendo esta lei a responsável pela memorável
extradição do pentiti Tommaso Buscetta do Brasil.
Tais medidas também podem ser dispostas em favor dos parentes próximos, dos
conviventes e de quem esteja exposto a perigo grave e iminente, por força da relação mantida
com o preso.
O programa especial de proteção pode compreender a transferência de pessoas para locais
diversos do domicílio ou para lugares protegidos, bem como as medidas necessárias a tutelar sua
privacidade. Pode, também, ser autorizada a utilização temporânea de documento de identidade
“de cobertura”, que não pode ser usado, sob pena de configuração de crime pelo Código Penal,
fora dos casos autorizados.
Por fim, alguns apontamentos acerca da legislação anti-máfia. Na Itália, a máfia estruturouse por meio de famiglias, que se pautavam pela honra, respeito aos vínculos de sangue, fidelidade
e amizade nas relações internas entre seus membros, que atuavam vinculadas a um determinado
território. Assim, toda a Itália foi dividida entre elas. Cada famiglia era constituída por cinquenta a
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trezentos integrantes – os uomini d’onore ou soldati (homens de honra ou soldados) – que se
aglutinavam em grupos de dez, devendo obediência ao capodecina. Eram chefiados pelo capo,
eleito por escrutínio secreto, por unanimidade (para tanto, havia sondagens e contatos anteriores
por representantes), auxiliado pelo sottocapo, espécie de imediato, e um consigliere,
normalmente um advogado ou contador. Os chefes das diversas famiglias de uma determinada
província elegiam o capo provinciale, com exceção de Palermo, em que operavam várias famiglias
independentes, que, por sua vez, escolhiam um capomandamento. Nada poderia acontecer em
cada área sem a prévia ciência e autorização de seu respectivo capo. Segundo Kawamoto10:
Pautam-se os membros da "Cosa Nostri" pelas máximas a seguir descritas: somos sempre fortes; a
Máfia não esquece nunca; numa sociedade estabelecida no protecionismo, clientelismo e corrupção,
a Máfia torna-se legítima e necessária; um homem da Máfia não rouba bancos, apossa-se dos
conselhos administrativos; a Máfia não está abaixo, mas inserida no poder; a justiça é para os tolos,
se tem amigos e dinheiro, a justiça estará do teu lado; os homens da Máfia são uma necessidade
para os políticos, está incrustada no poder político; uma pedra no passado te impede o passo?
Necessário eliminá- la.

Ante essas “marcas registradas” é que a Itália se viu compelida a promulgar várias leis e
ações face à máfia. A legislação anti-máfia, anterior ao Código de Processo Penal de 1988 (Leis n.
57/62, 575/65, 354/75 e 646/82), foi reformulada, após a vigência deste, pela Lei nº 55, de 19 de
março de 1990, que também modificou dispositivos do Código Penal, deixando, porém, inalterado
o estatuto processual, ora recente.
Organização mafiosa para o sistema italiano é a formada por três ou mais pessoas, em que
os que a integram se valem da força de intimidação (intimidazione), do vínculo associativo
(assoggettamento) e da condição de sujeição e silêncio (omertà) que dela deriva para cometer
crimes, para adquirir de modo direto ou indireto a gestão ou o controle de atividades econômicas,
de concessões, autorizações, empreitadas e serviços públicos, ou para auferir proveitos ou
vantagens injustas para si ou para outrem.
A só participação na organização é punida com a pena de reclusão de três a seis anos,
aumentada de quatro a dez anos se a organização é armada e com o aumento das penas de um
terço até a metade se as atividades econômicas de que os associados pretendem manter o
controle são financiadas, no todo ou em parte, pelo preço, produto ou proveito dos crimes.
É sempre obrigatório o confisco dos instrumentos do crime e de seu produto, decaindo os
10

KAWAMOTO, Silvia Reiko. Breves Apontamentos sobre o Crime Organizado e a Proteção à Testemunha na Itália e nos Estados
Unidos, p. 414.
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direitos de licenças e concessões, bem como as inscrições nos cadastros de empreiteiros de obras
e serviços públicos.
Para a ordem judiciária de sequestro dos bens, bastam suficientes indícios, como por
exemplo, a notável desproporção entre o nível de vida e os rendimentos aparentes ou declarados,
que sejam produto de atividades ilícitas ou constituam sua aplicação. Para o confisco, vige o
princípio da inversão do ônus da prova, cabendo ao indiciado ou acusado a prova da legítima
procedência dos bens.
A Lei nº 55 de 19/03/90 contempla, a título cautelar, a imposição de várias inabilitações
ligadas à atividade empresarial ou a contratos com o Estado, outros entes públicos ou
Comunidades Europeias, incluindo financiamentos e mútuo, prevendo a declaração de
decadência, a título preventivo, dos direitos já existentes. Penas acessórias são igualmente
adotadas pela lei.
Portanto, conclui-se que, quanto à luta contra o terrorismo, certamente o estabelecimento
de um direito premial, favorecendo os arrependidos, dissociados e colaboradores, foi
extremamente importante para debelar o gravíssimo fenômeno da atividade terrorista e
subversiva, que tantas vítimas fez na Itália.
Houve muitas críticas ao sistema que instituiu a delação premiada. Mas acabou havendo
consenso em torno da necessidade de medidas extremas, que representavam a resposta a um
estado de verdadeira guerra contra as instituições democráticas e a segurança dos cidadãos.
De início, não faltaram problemas em torno dos colaboradores da justiça que, por vezes,
delatavam injustamente, no único intuito de beneficiar-se do direito premial. Nem foi fácil cuidar
da sua segurança posteriormente. Em resposta, novos tipos penais foram introduzidos no
ordenamento, visando coibir as falsas informações com previsão de penas extremamente
rigorosas. Foi também estabelecido um sistema de proteção especial para os colaboradores da
justiça e das pessoas a eles ligadas, como visto acima.
A extensão do direito premial à luta anti-sequestro foi um passo considerado natural. Mas
muita polêmica surgiu diante das medidas de indisponibilidade dos bens da vítima e de sua
família.
A luta contra a máfia está em desenvolvimento até os dias de hoje, por ser fenômeno de
raízes. Resultados extremamente positivos derivaram da adequada reestruturação do Ministério
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Público e da Polícia Judiciária, que auxilia o parquet e é por ele supervisionada, constituindo uma
eficiente rede de colheita de informações e de investigações.
A

operazione

mani

pulite,

liderada

pelo

Ministério

Público,

foi,

de

início,

incondicionalmente aplaudida pela população italiana, ansiosa por ver presos e punidos os
corruptos. Com o tempo, porém, o entusiasmo da sociedade foi abrindo espaço para as críticas
aos métodos do Ministério Público e de seus juízes das indagini preliminari, sobretudo “pelos
exageros apontados nos encarceramentos preventivos, tanto que a operação passou a ser
apelidada pela imprensa de ‘operação algemas fáceis’”11, especialmente após a ocorrência de
diversos suicídios de investigados, na prisão ou fora dela.
De um lado estavam Promotores e Juízes, favoráveis aos métodos utilizados e, de outro,
advogados e juristas, ciosos do respeito às garantias individuais.
A polêmica acabou provocando o pedido de demissão do “juiz” (leia-se: promotor) Antonio
Di Pietro, a mais relevante figura da operação.
Certo é que na Itália criou-se um sistema completo contra o crime organizado, cuidando-se
de aspectos penais, processuais e administrativos, passando pelo ordenamento penitenciário e
chegando-se à proteção dos colaboradores da justiça e das vítimas. O sistema italiano não se
limitou à reforma das leis processuais e penais, mas se preocupou em dotar os órgãos de
investigação e de persecução dos instrumentos necessários a enfrentar a criminalidade
organizada, reequipando-os, modernizando-os e coordenando as atividades conjuntas do
Ministério Público e da polícia.

SISTEMA NORTE-AMERICANO: APONTAMENTOS SOBRE O CRIME ORGANIZADO
O marco da atuação do crime organizado nos Estados Unidos se deu com a máfia, que
imigrou para este país juntamente com as colônias italianas que nele se formaram,
especificamente no caso havido entre duas famílias em New Orleans em 1890, os Matrangas e os
Provenzanos. Tratava-se de verdadeira guerra, culminando na morte do chefe de polícia
Hannessey12.

11

GRINOVER, Ada Pellegrini. O Crime Organizado no Sistema Italiano, in Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo:
Ibccrim, 1995, p. 85.

12

NELLI, Humbert S. The Business of Crime Italians and Syndicate Crime in the United States. Chicago: Oxford University Press,
1976, p. 36.
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Em 1931, por iniciativa de Lucky Luciano, criou-se uma Comissão que reunia as 25 famílias
mais influentes da máfia, que operavam em Buffalo, Chicago, Cleveland, Denver, Detroit, Kansas
City, Los Angeles, Milwaukee, New York, Philadelphia, Pittsburgh, Saint Louis, San Francisco, San
José, Tampa e Tucson, sendo cidades livres Las Vegas, Atlantic City e Miami. Incumbia à Comissão
arbitrar os conflitos entre as famílias e realizar contatos com todas as sociedades criminosas “não
ítalo-americanas”13.
Cada família era dirigida por um capo/boss, que centralizava a administração dos chefes de
equipe e lucros, contando com experts fiscais, juristas, advogados, especialistas de todos os
gêneros, dentro do mais puro estilo americano de pragmatismo e profissionalismo.
Contudo, com a prisão dos principais chefes das famílias, em razão, na maioria das vezes,
dos pentiti, destacou-se o modelo conhecido como “The Outfit”, que se estrutura como equipes
autônomas, cada qual responsável pelo recrutamento, formação e escolha de suas especialidades
criminosas, sem a aprovação prévia da organização. As equipes não possuem território próprio e
podem irradiar fora de sua base habitual, com a condição expressa de não invadir as atividades de
outras equipes.
Para combater essa criminalidade organizada, o 18 USC (United States Code), de 1970, em
seu título IX, parágrafos 1961 a 1968, dispôs sobre o conjunto de leis estaduais e federais
destinadas a combater tal criminalidade, que constitui espécie do “crime de colarinho branco”
(White collar crime). Esse compêndio de leis é designado pela expressão RICO Laws (Racketeer
Influenced and Corrupt Organizations). Nas palavras de Silvia Reiko Kawamoto14:
Denomina-se "racketeer" a pessoa que se engaja numa operação para obter dinheiro
ilegitimamente, implicando continuidade de conduta; já "racketeering" seria a associação para
cometer crimes de extorsão e constrangimento, através do emprego de grave ameaça e violência, ou
atividades das organizações criminosas (que se dedicam ao jogo, usura, tráfico de drogas,
prostituição etc.) que extorquem dinheiro de negócios lícitos pela violência ou intimidação.

A mesma autora esclarece que somente há crime organizado se houver o confronto de um
dos nove crimes estaduais ou dos trinta e cinco federais, previstos nas respectivas legislações,
somado à utilização dos recursos ilícitos em negócio que afete o comércio interestadual, para
aquisição ou manutenção do controle de empresa interestadual, direção ou participação de
13

NELLI, Humbert S. The Business of Crime Italians and Syndicate Crime in the United States. Chicago: Oxford University Press,
1976, p. 202.

14

KAWAMOTO, Silvia Reiko. Breves Apontamentos sobre o Crime Organizado e a Proteção à Testemunha na Itália e nos Estados
Unidos, p. 426.
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empresa com impacto no comércio entre estados ou quaisquer outras práticas afins.
As penas são de privação da liberdade até vinte anos, mas, se exercida a atividade de
racketeering em crime para o qual se prevê pena perpétua, esta será aplicada, além do confisco de
bens e a previsão para que o governo e os civis prejudicados pela prática de referidos delitos
possam ajuizar ações de reparação de danos.
Nos Estados Unidos é muito comum a prática de infiltração de agentes. Tudo começou em
1966, quando no caso Osborne vs. United States houve a primeira autorização para agente
disfarçado gravar conversa. No mesmo ano, em Lewis vs. United States, o policial simulou ser
usuário e solicitou a venda de drogas, tendo a Corte entendido que não houve violação à 4ª
Emenda, já que o traficante transformou sua casa em ponto comercial.
De maneira geral, o policial infiltrado não presta depoimento, sendo considerado como
“informante”, mas os que ouvem as conversas gravadas podem servir de testemunhas. A defesa
tem acesso às gravações, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Idealizado pelo ex-promotor Gerald Schur, o programa de proteção às testemunhas,
denominado de Witness Security Program, é consagrado e serve de modelo para outros países. O
principal objetivo é auxiliar a justiça com os depoimentos das testemunhas, mas também
possibilitar que elas possam viver normalmente, sem ameaças que lhe tolham a liberdade. Desde
a sua implantação, milhares de condenações foram conseguidas graças ao programa, que consiste
em mudar as testemunhas de lugar e esconder prisioneiros nas prisões, tendo em vista que boa
parte dos que são admitidos no programa são presidiários.
De modo geral, o programa se volta às testemunhas de crimes graves, tais como a
criminalidade organizada, terrorismo, tráfico de entorpecentes, atividades mafiosas, dentre
outras.
São três as suas prioridades, primeiro mudar as testemunhas, segundo fornecer-lhes
proteção e por fim dar segurança a elas em sua vida posterior ao ingresso no programa.
Quando das necessárias mudanças de localidade, busca-se realizá-las entre cidades com
características semelhantes, justamente para facilitar a adaptação a uma nova comunidade, com
troca de identidade (novos documentos, seguro social, carteira de habilitação, passaporte, registro
de nascimento/casamento) e registros (médicos, dentários, escolares, militares etc). Há
monitoramento posterior durante determinado período, visando a independência dessas pessoas
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que tanto contribuíram no combate à criminalidade.
O ponto alto do programa é a efetiva segurança das pessoas que seguem o programa.
Schur, em breve entrevista a uma rádio colombiana, creditou o sucesso do programa à escolha do
US Marshalls Service, espécie de Delegados Federais, vez que são profissionais altamente
sofisticados, treinados para dar segurança e proteção. Outro aspecto decisivo para a eficiência do
programa, além da seleção de profissionais altamente capacitados, é a manutenção do devido
sigilo funcional por aqueles que têm acesso aos dados das testemunhas protegidas.
Quanto àquelas em regime de reclusão, ao ingressarem no programa, normalmente
acabam tendo suas penas abrandadas e cumprem pena em estabelecimento prisional especial,
dentro de complexo penitenciário comum, ignorando os demais detentos a sua condição de
testemunha. Após saírem da prisão, seguem todo o procedimento já mencionado, com a sua
mudança e de seus familiares para outra comunidade.
Na eventualidade de virem a praticar novos crimes, as testemunhas são processadas,
fornecendo os responsáveis pelo programa todas as informações prévias quanto aos antecedentes
criminais ao promotor de justiça, de modo que, uma vez condenadas, cumprirão pena novamente.

NAÇÕES UNIDAS E UNIÃO EUROPEIA
Como fenômeno internacional, ou seja, sob os auspícios das Nações Unidas, o fenômeno da
criminalidade organizada é entendido como grupos de delinquentes organizados, que se
encontram em condições de atuar tanto na vertente legal quanto na ilegal, abarcando as
atividades política e econômica, e cuja influência, nestes âmbitos, se estendem até o “poder”,
condicionando negativamente setores inteiros da cadeia produtiva, com reflexos institucionais e
impactando sobremaneira na sociedade em causa.
A Organização das Nações Unidas (UN – United Nations) diz que, tradicionalmente, o crime
organizado tem sido encarado como problema de ordem pública interna dos próprios Estados.
É claro que as organizações criminosas têm sua origem no âmbito dos Estados e acabam
por desenvolver suas atividades, num momento posterior, em territórios outros, revelando, assim,
sua face internacional. Desta forma, tendo em vista o caráter transnacional, torna-se mais difícil
tanto a repreensão como a prevenção. AONU aponta como fator determinante desse fenômeno
transnacional a globalização da economia, que oferece uma série de vantagens para as
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organizações criminosas, pois:
- A atuação em nível internacional possibilita o acesso a mercados de bens ilícitos muito
lucrativos e, ainda mais, sabendo que o bem é ilegal, seu valor de mercado é sempre maior do que
o real.
- A possibilidade de explorar pontos vulneráveis em diferentes sociedades, mais
concretamente em sociedades em desenvolvimento e nas democracias emergentes (nas quais o
Brasil se enquadra segundo critérios da ONU). Estas sociedades constituem-se nos alvos
prioritários das organizações criminais internacionais, graças à debilidade das suas instituições.
- A capacidade de operação a partir de lugares em que as organizações criminosas se
encontrem, relativamente, segura frente a persecução penal, justamente por tais lugares
carecerem de legislação em matéria de crime organizado, até porque, geralmente, costumam a
colocar entraves na cooperação judicial internacional.
- A possibilidade de canalizar os proventos de origem ilícita, por um sistema financeiro
global que, com a eliminação de controles, faz-se cada vez mais difícil seu rastreamento.
- O acesso aos países denominados paraísos fiscais, que facilitam a ocultação de
investimentos de fundos de origem ilícita, onde o dinheiro é lavado para poder circular no
mercado financeiro como se lícito fosse.
Aos olhos da Organização das Nações Unidas, torna-se evidente que os sistemas penais dos
países, individualmente considerados, são incapazes de fazer frente às atividades do crime
organizado, especialmente quando este alcança dimensão transnacional, reforçando a
necessidade de respostas adequadas, por meio da cooperação internacional em matéria penal.
O evento mais importante durante as atividades das Nações Unidas contra o crime
organizado foi a Conferência Mundial Internacional sobre o crime organizado transnacional,
celebrada em Nápoles, em novembro de 1994. Aderiram por unanimidade os 142 Estados que
adotaram, incondicionalmente, a Declaração Política de Nápoles e o Plano de Ação Global contra o
crime transnacional organizado, aprovado pela Assembleia Geral mediante a Resolução 49/159 de
23 de dezembro de 1994.
A definição de grupo criminoso organizado, adotada pela ONU, é “grupo estruturado de
três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de
cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na presente Convenção, com a intenção de
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obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.”
A ONU, em Convenção no mês de maio do ano 2000, em Viena, Áustria, ratificou o conceito
de crime organizado (artigo 2). Dezenas de países, inclusive o Brasil, assinaram a Convenção sobre
a Delinquência Organizada Transnacional.
Outros conceitos correlatos são trazidos pela referida convenção: a) "Infração grave" - ato
que constitua infração punível com uma pena de privação de liberdade, cujo máximo não seja
inferior a quatro anos ou com pena superior; b) "Grupo estruturado" - grupo formado de maneira
não fortuita para a prática imediata de uma infração, ainda que os seus membros não tenham
funções formalmente definidas, que não haja continuidade na sua composição e que não disponha
de uma estrutura elaborada; c) "Bens" - os ativos de qualquer tipo, corpóreos ou incorpóreos,
móveis ou imóveis, tangíveis ou intangíveis, e os documentos ou instrumentos jurídicos que
atestem a propriedade ou outros direitos sobre os referidos ativos; d) "Produto do crime" - os
bens de qualquer tipo, provenientes, direta ou indiretamente, da prática de um crime; e)
"Bloqueio" ou "apreensão" - a proibição temporária de transferir, converter, dispor ou
movimentar bens, ou a custódia ou controle temporário de bens, por decisão de um tribunal ou de
outra autoridade competente; f) "Confisco" - a privação com caráter definitivo de bens, por
decisão de um tribunal ou outra autoridade competente; g) "Infração principal" - qualquer
infração de que derive um produto que possa passar a constituir objeto de uma infração definida
no Artigo 6 da presente Convenção; h) "Entrega vigiada" - a técnica que consiste em permitir que
remessas ilícitas ou suspeitas saiam do território de um ou mais Estados, os atravessem ou neles
entrem, com o conhecimento e sob o controle das suas autoridades competentes, com a
finalidade de investigar infrações e identificar as pessoas envolvidas na sua prática; i) "Organização
regional de integração econômica" - uma organização constituída por Estados soberanos de uma
região determinada, para a qual estes Estados tenham transferido competências nas questões
reguladas pela presente Convenção e que tenha sido devidamente mandatada, em conformidade
com os seus procedimentos internos, para assinar, ratificar, aceitar ou aprovar a Convenção ou a
ela aderir; as referências aos "Estados Partes" constantes da presente Convenção são aplicáveis a
estas organizações, nos limites das suas competências.
A organização é considerada transnacional quando envolve mais de um país, conforme o
artigo 3º da referida Convenção. Os crimes mais comuns cometidos pelas organizações criminosas
são o tráfico ilícito de entorpecentes, a lavagem de dinheiro, o tráfico de seres humanos, a
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falsificação de moedas, o tráfico e roubo de objetos culturais, uso indevido e tráfico de material
nuclear, terrorismo, fabricação e tráfico de armas e explosivos e componentes, roubo de
automóveis e corrupção.
Já com relação à União Europeia, que surgiu como um bloco econômico, evoluindo para
uma Comunidade e hoje constituindo uma nova forma de organização do poder político para além
do Estado soberano, tem avançado muito nas proteções inerentes aos crimes patrocinados por
Organizações Criminosas Transnacionais e a necessária proteção às vítimas.
Tais avanços, que anteriormente ocorreram de maneira individual no âmbito da soberania
de cada Estado-membro, a partir do advento do Tratado de Maastricht e da Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia ganharam corpo, sobretudo por conta dos princípios
norteadores do Direito Europeu, em especial os princípios da cooperação leal e da efetividade do
Direito da União.
Ao se olhar para o passado e ver a evolução global da proteção dos seres humanos,
notadamente diante do combate aos crimes praticados pelas organizações criminosas em caráter
transnacional, vê-se que a Europa é o berço do avanço dos direitos fundamentais e não poderia a
União Europeia, no atual momento histórico, não ser protagonista desse tema tão sensível à
humanidade.
O tratado de Amsterdã de 1997 estabelece que a ação em comum no domínio da
cooperação judiciária em matéria penal terá, dentre outros objetivos, a adoção gradual de
medidas que prevejam regras mínimas quanto aos elementos constitutivos de crimes e às sanções
aplicáveis no campo da criminalidade organizada, do terrorismo e do tráfico ilícito de
entorpecentes.
O conceito de crime organizado para a União Europeia está delineado no ato comum de 21
de dezembro de 1998, adaptado pelo Conselho da U.E. sobre a base do artigo K 3 do Tratado da
União: uma associação estruturada de duas ou mais pessoas, estabelecidas durante um tempo
determinado e que atue de maneira concreta a fim de cometer delitos sancionados com pena
privativa de liberdade ou com medida de segurança privativa de liberdade de, ao menos, quatro
anos como o mínimo da pena, independentemente desses delitos constituírem um fim em si
mesmos ou um meio para obter benefícios patrimoniais e, se for o caso, influenciar de maneira
indevida autoridade pública no exercício de sua função.
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As normas integrativas editadas em âmbito europeu buscam a prevenção e o combate à
criminalidade organizada. Contudo, é certo que – diante do imenso espectro de abrangência das
normas e multiplicidade de agentes em escala global – existem questões intrínsecas à execução
que encontram limites na realidade, seja por questões geográficas, seja por questões geopolíticas
e socioeconômicas ou até mesmo por influência das religiões.
Já no plano das situações mais complexas, é certo que, hodiernamente, outras condutas
ganharam dimensões nunca antes vistas pela humanidade e que trazem desafios ainda maiores no
enfrentamento dessas ações nocivas à humanidade, especialmente o tráfico de pessoas. Um
exemplo de norma editada no âmbito da União Europeia que busca o combate efetivo à
criminalidade transnacional é a Directiva UE n. 36/2011, instrumento valioso que busca consolidar
os avanços normativos contra o tráfico de seres humanos.
Infelizmente, as organizações criminosas transnacionais clássicas atuam em escala
mensurável às ações da Europol e demais polícias internacionais. Uma vez detectado o fluxo de
seu funcionamento e estancado, partem elas para outros países num ciclo nocivo, porém,
conforme asseverado, detectável e combatível.
Mas fenômenos transnacionais ligados a extremistas pseudo-religiosos – pseudo porque o
entendimento majoritário é o de que se servem de determinada religião para a prática de crimes –
como é o caso da Organização Boko Haram15, que atua na região norte da Nigéria e sequestra
meninas para traficá-las ou estuprá-las. Essa nova modalidade de ofensa aos direitos
fundamentais dificulta ainda mais a difusão nos termos apregoados pela Directiva UE n. 36/2011 a
países terceiros, conforme consta de seu considerando n. 2.
De fato, todo o Direito Europeu encontra-se lastreado nos ditames de um Verdadeiro
Espaço Europeu de Justiça16, ligado à ideia de um elevado nível de proteção, dentro de um espaço
de liberdade, segurança e justiça, conforme prescrito no Tratado da União Europeia, o que se dá
por meio da implementação de ações comuns entre os Estados-Membros no âmbito da
cooperação policial e judiciária em matéria penal.
E esse objetivo comum será alcançado pela prevenção da criminalidade, organizada ou não,
15

Organização fundamentalista islâmica de métodos terroristas, que busca a imposição da Lei Sharia no norte da Nigéria. O livre
significado de seu nome é “a educação ocidental ou não-islâmica é pecado”.

16

Dentre as conclusões da reunião do Conselho Europeu ocorrida na cidade de Tampere nos dias 15 e 16 de outubro de 1999,
elegeu-se um Verdadeiro Espaço Europeu de Justiça como baluarte para um melhor acesso à justiça na Europa e consagrou no
item B, VI, 33 o reconhecimento mútuo das decisões judiciais.
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especialmente o terrorismo, o tráfico de seres humanos e os crimes contra as crianças, o tráfico
ilícito de entorpecentes e de armas, a corrupção e a fraude, o que se dará por meio de uma
cooperação mais estreita entre forças policiais, autoridades aduaneiras e outras autoridades
competentes dos Estados-Membros.
Para viabilizar os objetivos comuns, há instituições designadas para tanto. E a Europol é
uma das mais importantes quando o tema é combate ao crime organizado. Nos termos do Tratado
sobre o funcionamento da União Europeia, o objetivo da Europol é dar suporte e reforço às ações
das autoridades policiais e dos outros serviços responsáveis pela aplicação da lei dos EstadosMembros, bem assim a cooperação entre essas autoridades para prevenção das formas graves de
criminalidade que afetem dois ou mais Estados-Membros, como é o caso das organizações
criminosas, que normalmente atuam para além das fronteiras de um país. O intuito é combater as
práticas nocivas ao interesse comum europeu.

CRIME ORGANIZADO: LEGISLAÇÃO PÁTRIA
O Brasil vem de décadas de lacunas e anomia de uma legislação esparsa que nem sequer
definia o que era a criminalidade organizada.
Ao se comparar com as medidas e legislações internacionais, resta nítida a apatia que o
Estado brasileiro promoveu e que levou a um verdadeiro surto da criminalidade organizada em
nosso país.
É indiscutível que o tráfico, as milícias, a lavagem do dinheiro resultante das mais variadas
práticas delituosas, como os vultosos desvios de dinheiro público em empresas estatais que hoje
vemos nas recorrentes operações da Polícia Federal é fruto dessa inércia do legislador em editar
normas adequadas para o combate ao crime organizado.
Finalmente, em agosto de 2013,foi publicada a Lei n. 12.850, que pela primeira vez em
nosso ordenamento jurídico definiu o que é uma organização criminosa e dispôs acerca da
investigação criminal e os meios de obtenção de provas e os procedimentos correlatos,
atualizando e revogando as leis anteriores.
Dessa forma, caracteriza organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas,
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, cujo intuito é o de obter direta
ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais que
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tenham penas máximas superiores a quatro anos ou que tenham caráter transnacional. Esse é o
conceito trazido pelo parágrafo primeiro do artigo 1° da Lei do crime organizado.
A pena para aquele que promove, constitui, financia ou integra tanto pessoalmente,
quanto por interposta pessoa uma organização criminosa, é apenado com reclusão de três a oito
anos e multa, ainda, cumuladas as penas das infrações penais praticadas.
Mas, conforme já dito anteriormente, o principal ponto dessa lei é disciplinar e fortalecer o
instituto da colaboração premiada, que hoje se encontra em voga em nossos noticiários.
Ao disciplinar a investigação e os meios de obtenção de provas, o artigo 3° apregoa que em
qualquer fase da persecução penal será permitido, sem prejuízo de outros previstos em lei, a
colaboração premiada, dentre outros mecanismos de obtenção de provas.
A colaboração premiada se caracteriza pela cooperação efetiva e voluntária do réu, seja
com a investigação, seja com o processo criminal, da qual se obtenha como resultado a
identificação de coautores ou partícipes da organização criminosa, a revelação de sua estrutura
hierárquica, a recuperação total ou parcial do produto das infrações penais praticadas ou a
localização de eventual vítima com a integridade física preservada.
Assim, se um desses resultados for alcançado com a colaboração premiada, sempre por
meio de requerimento da parte, o juiz poderá conceder o perdão judicial, reduzir a pena privativa
de liberdade em até dois terços ou até mesmo substituí-la por pena restritiva de direitos.
Insta consignar que tal pedido de colaboração premiada pode ser feito a qualquer
momento, seja pelo Ministério Público, seja pelo delegado no inquérito, desde que haja a
anuência do parquet. Pode se dar, inclusive, após a sentença e, nessa hipótese, admitir-se-á
redução da pena pela metade ou imediata progressão de regime, conforme o parágrafo quinto do
artigo 4° da Lei.
Há, ainda, benefícios maiores, uma vez que o Ministério Público poderá sequer oferecer a
denúncia se a colaboração trouxer um dos resultados retro mencionados, desde que o delator não
seja o chefe da organização criminosa e tenha sido o primeiro a prestar a efetiva colaboração.
E, realmente, a lei contemplou todos os prismas possíveis, garantindo que nenhuma
sentença condenatória seja proferida apenas com base na colaboração, exigindo, assim, a
produção de meios de provas para sustentar eventual condenação. A colaboração premiada é o
grande instituto contemplado pela legislação de combate à criminalidade organizada em vigor.
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Contudo, embora haja previsão de uma série de medidas que caracterizam direitos do
colaborador, como, por exemplo, não ter a sua identidade revelada, não ser fotografado etc., a
nossa legislação está muito aquém de um sistema de proteção às testemunhas como o modelo
norte-americano.
Ainda há muito para se aperfeiçoar, já que o combate ao crime organizado, dada a sua
dinâmica, é constante e sem fim. Mas, indiscutivelmente, a lei novel representa grande evolução
em nosso ordenamento no combate efetivo ao crime organizado, lamentavelmente entranhado
em todos os níveis de poder de nosso país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hodiernamente o Brasil detém legislação própria para o combate à criminalidade
organizada. Como visto, trata-se de legislação recente.
Desde idos dos anos 1990 até 2013, ou seja, por mais de duas décadas, várias legislações
esparsas tentavam disciplinar a matéria e o combate às organizações criminosas de maneira muito
distoante da disciplina mundial, que, conforme exposto, desde os anos 1970 traz um arcabouço
legislativo contundente contra a prática de crimes (transnacionais) organizados.
Essa dissonância entre os momentos legislativos global e nacional propiciaram que o Brasil
se tornasse porta relevante para a prática de crimes organizados, irradiando efeitos para além das
fronteiras nacionais. Não só os brasileiros, mas o mundo acaba por pagar a conta dessa verdadeira
lacuna perpetrada pelos legisladores. E, lamentavelmente, nosso país se torna foco de tais grupos
criminosos, especialmente pela grande expectativa de impunidade em virtude de um sistema em
crise e uma legislação lacunosa e ineficiente.
A norma em vigor repousa seu êxito nos meios para a obtenção de provas, especialmente
na colaboração premiada, mas peca por não contemplar um sistema de proteção às testemunhas
mais seguro e efetivo. De toda sorte, já se trata de verdadeira evolução em nosso sistema
processual penal, deveras garantista em face de uma criminalidade tão expoente como a
organizada e transnacional.
Necessário se faz o constante aperfeiçoamento da legislação aplicável, que deve evoluir na
mesma medida que as inovações delitivas do crime organizado, para que nenhum delito escape
aos rigores da Lei. Os mecanismos investigativos também devem ser otimizados e a atuação nas
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fronteiras e para além delas deve ser eficaz e rigorosa para coibir a prática desses crimes tão
lesivos à sociedade mundial.
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A DIMENSÃO ECONÔMICA DA SUSTENTABILIDADE COMO FUNDAMENTO DA
QUALIDADE DE VIDA
Marcelo Hamilton dos Santos1

RESUMO
O presente artigo abordará o surgimento do desenvolvimento sustentável e do termo
sustentabilidade, analisando as suas dimensões: social, ética, ambiental, político-jurídico e
econômica, abordando esta última, a dimensão econômica da sustentabilidade como fundamento
da qualidade de vida, bem-estar das atuais e futuras gerações.
PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Desenvolvimento; Dimensões; Dimensão econômica;
Qualidade de vida.

INTRODUÇÃO
Os desafios apresentados e colocados em check pela sociedade no século XXI,
principalmente, no tocante a questão ambiental, têm sido objeto e análise de muitos debates e
estudos multidisciplinares por cientistas, políticos, juristas, e outros, motivados e derivados da real
e fática preocupação com o modelo econômico atualmente adotado e a consequente forma de
exploração dos recursos naturais por este modelo, o qual está a pôr em risco a própria espécie
humana.
Diante desse cenário e de uma projeção/previsão de um quadro ainda mais caótico para as
gerações futuras, na não ocorrência de uma urgente mudança nos modelos econômicos e
crescimentistas atuais e, principalmente, mudanças de paradigmas, abordando-se no presente
estudo a dimensão econômica da sustentabilidade como fundamento e viabilidade para uma
digna qualidade de vida.
Na metodologia empregada no desenvolvimento do estudo, fez-se uso da descrição e da
prescrição, desenvolvendo-se a pesquisa por meio de documentação indireta, abrangendo as
análises documental e bibliográfica, utilizando-se como método de abordagem o dedutivo1

Mestrando do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí/SC – UNIVALI, na
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indutivo.

SUSTENTABILIDADE
A atenção para os fenômenos ambientais, em nível mundial, deu-se início com o relatório
denominado “Os limites para o crescimento” divulgado pelo Clube de Roma que, fez projeções de
crescimento populacional, poluição e esgotamento dos recursos naturais da Terra por meio de
simulações matemáticas, apontando quatro questões primordiais a serem solucionadas na busca
da sustentabilidade, quais sejam: o controle do crescimento populacional; o controle do
crescimento industrial; a insuficiência da produção de alimentos; e o esgotamento dos recursos
naturais2.
Em 1972, na cidade de Estocolmo, foi realizada a Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente, a qual é considerada um marco no trato da Organização das Nações Unidas-ONU
das questões ambientais, sendo desde então o termo desenvolvimento sustentável utilizado pelos
órgãos internacionais de forma oficial em seus documentos3.
A Conferência foi traduzida e transformada em um relatório, conhecido como Relatório
Bruthland ou “O Nosso Futuro Comum”, cujo objetivo principal foi alertar o mundo para a
necessidade urgente de alterar o desenvolvimento econômico em direção a sustentabilidade, com
um menor impacto nos recursos naturais e no ambiente, com o qual, ganha amplitude o conceito
de desenvolvimento sustentável ao incorporá-lo ao conceito anterior, de simples desenvolvimento
à questão ambiental4.
Com o surgimento do conceito de “desenvolvimento sustentável”, ganhou mais
consistência o pensamento da sociedade como um todo, pois se admite a utilização dos recursos
naturais hoje necessários para o gozo de uma boa qualidade de vida, porém, desde que não se
comprometa a utilização desses mesmos recursos para as gerações futuras.
Dentre os princípios estabelecidos nessa conferência, nos dizeres de Paulo Márcio Cruz e
Zenildo Bodnar, “o primeiro deles previa que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à
igualdade, ao gozo de condições de vida adequadas num meio ambiente de tal qualidade que

2

ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas,
2009. p. 74.

3

ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social, p. 74.

4

ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social, p. 78.
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permita levar uma vida digna e gozar do bem-estar, e tem solene obrigação de proteger e
melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras”.5 (sem grifo no original)
O desenvolvimento em caráter global/transnacional do tema sustentabilidade pelos
Estados surge num cenário em que a história atual do mundo, “parece indicar a emergência de
numerosas variáveis ascendentes cuja existência é sistêmica”, fato este, que nos permite pensar
na criação de “condições de realização de uma nova história”, pois, uma boa parte da população
mundial, por incapacidade técnica ou desinteresse, não é mais capaz de submeter-se e acatar leis,
normas, mandamentos e regras, e até mesmo, costumes derivados dessa racionalidade
hegemônica, ou seja, superioridade política de um Estado sobre outro6.
Para Juarez Freitas, a sustentabilidade, “não pode ser considerada um tema efêmero ou de
ocasião mas, prova viva de emergência de uma racionalidade dialógica, interdisciplinar, criativa,
antecipatória, medidora de consequências e aberta”7, pois trata-se
do principio constitucional que determina, com eficácia direta e imediata, a responsabilidade do
Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial,
socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no
intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o
8
direito ao bem-estar .

A sustentabilidade, para Anthony Giddens, implica a busca de soluções duradouras, não de
imediatismos em curto prazo ao lidar com problemas ambientais, primando pelo pensar a médio e
longo prazo e pelo desenvolvimento de estratégias que se estendam por essas escalas temporais,
gerando uma obrigação de analisarmos de que modo às políticas públicas atuais tenderão a afetar
a vida das futuras gerações, dos que ainda não nasceram9.
O conceito de sustentabilidade está interligado a três noções, sendo em termos práticos, o
uso com racionalidade dos recursos da natureza; respeito a capacidade de suporte (regenerativa)
dos ecossistemas e compromisso com as gerações futuras10.
Interligado

às

três

noções,

insere

o

conceito

de

sustentabilidade,

uma

5

CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. (org.) Globalização, Transnacionalidade e Sustentabilidade. Itajaí: Univali, 2012. [Recurso
eletrônico]. Disponível em www.univali.br/ppcj/ebook. Acessado em 06 ago 2013. p. 108.

6

SANTOS. Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único a consciência universal. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. p.
119-121.

7

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 29

8

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 41.

9

GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 88.

10

ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social, p. 20.
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multidimensionalidade do bem estar, em forma de opção para um reequilíbrio dinâmico em prol
da vida, portanto, uma questão de inteligência sistêmica e de equilíbrio ecológico, pois, é cognitiva
e axiologicamente diretiva relacionada ao desenvolvimento material e imaterial, suscitando uma
autêntica transformação do estilo de vida, em todos os aspectos, como parte do projeto maior de
religação, guardada as devidas diferenças, dos seres vivos e da afirmação da responsabilidade
compartilhada, ou enfim, que a sustentabilidade é o paradigma da renovação indispensável de
costumes, a maior opção pela dignidade de vida11, ou nas palavras de Fernando Almeida,
A sustentabilidade é usualmente vista como o equilíbrio entre a sociedade, o ambiente e a
economia. Ou, mais objetivamente, Pessoas-Planeta-Lucro. Até hoje, os estudos e as análises
existentes colocam esses três domínios como blocos isolados que interagem entre si, com algumas
áreas de sobreposição. De fato, a inovação sustentável moderna considera que esses domínios são
totalmente integrados: a economia é o centro e parte menor e integral da sociedade que é
totalmente contida e envolvida pelo ambiente, o maior, dominante e principal elemento dos três. É
12
claro que o meio ambiente continuará a existir com ou sem a sociedade e sua economia .

O princípio da sustentabilidade molda e condiciona o desenvolvimento, ensejando desta
maneira, um bem-estar para as gerações presentes, sem, no entanto, prejudicar a produção do
bem-estar das futuras gerações, não adstrita à mera satisfação das necessidades básicas,
buscando através de seu caráter multidimensional/pluridimensional, respostas concretas,
eficientes, eficazes e universalizáveis13.

DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE
Cumpre inicialmente assimilar a sustentabilidade em sua riqueza poliédrica, não se
descartando outras dimensões mais específicas, pois não pode ser vítima dos simplismos
metodológicos e enfoques banalizantes14.
José de Lima Albuquerque introduz ao conceito de sustentabilidade, uma dimensão ética e
política, na qual considera o desenvolvimento como um processo de mudança social, induzindo a
um espírito de responsabilidade comum, no qual, a exploração de recursos naturais, os
investimentos financeiros e os planos econômicos de desenvolvimento devem adquirir sentidos
harmoniosos15.

11

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 49-83.

12

ALMEIDA, Fernando. Desenvolvimento Sustentável 2012-2050: visão, rumos e contradições. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. p. 37.

13

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 55-56.

14

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 58.

15

ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social, p. 22
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Sem possuir um caráter exaustivo ou rígida hierarquia, as dimensões se pormenorizam
como elementos que compõem a análise da sustentabilidade, não se resumindo a um fator de
medida, mas condições de superação dos processos de segregação e da reduzida qualidade de
vida, sobretudo, de compreensão sobre a vida, apresentando-se em cinco dimensões, galhos de
uma mesma árvore, em aspecto social, ético, jurídico-político, econômico e ambiental.

DIMENSÃO SOCIAL
Abrigam-se na dimensão social da sustentabilidade, os direitos fundamentais sociais,
requerendo os correspondentes programas, com eficácia e eficiência, relacionada à
universalização, sob pena do modelo de governança ser insustentável, autofágico, não se
admitindo um modelo de desenvolvimento excludente e iníquo.
Reclama a sustentabilidade em sua dimensão social, em suma, o incremento da equidade
intra e intergeracional; condições propícias ao florescimento virtuoso das potencialidades
humanas, com educação de qualidade para o convívio; e o engajamento na causa do
desenvolvimento que perdura e faz a sociedade mais apta e sobreviver, em longo prazo, com
dignidade e respeito à dignidade dos demais seres vivos16.

DIMENSÃO ÉTICA
Dimensão ética mostra-se eminentemente racional, com o dever de expandir dignidades e
liberdades, possuindo todos os seres, uma ligação intersubjetiva e natural, gerando uma empática
solidariedade de deixar um legado positivo, onde o outro, jamais pode ser coisificável, assumindo,
autoconscientes, a tarefa de resguardar e não permitir dano injusto, derivado de ações ou
omissões, ou nos dizeres de Juarez Freitas
[...] existe o dever de ser benéfico para todos os seres, nos limites do possível, não apenas deixar de
prejudicá-los. Uma atitude eticamente sustentável é apenas aquela que consiste em agir de modo tal
que possa ser universalizada a produção do bem-estar duradouro, no íntimo e na interação com a
17
natureza .

Deste modo, identificamos e atribuímos uma dupla tarefa a atitude ética sustentável, a de
alcançar simultaneamente o bem-estar social e bem-estar íntimo, material e imaterial, ou seja,
uma ética universal concretizável, com pleno reconhecimento da intrínseca dignidade dos seres
16

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 60.

17

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 61.
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vivos em geral, uma honestidade de propósitos evolutivos, pois, “só uma ética fundada na
amplitude do ser, e não apenas na singularidade ou na peculiaridade do ser humano, é que pode
ser de importância no universo das coisas”18.

DIMENSÃO AMBIENTAL
No prisma ambiental da sustentabilidade, não pode o ser humano evadir-se de qualquer
responsabilidade, sendo-lhe ainda vedado, sob pena de empobrecimento e destruição da
qualidade de vida, o retrocesso atinente à biodiversidade.
O ser humano deve lembrar-se de constantemente, embora com características singulares,
de sua condição eminentemente natural, pois, é responsável sistemicamente e temporalmente,
que, não poderá haver qualidade de vida e longevidade de forma digna em ambiente degradado,
ou pior, não pode nem sequer existir vida humana, sem a zelosa proteção e resguardo, em tempo
útil, da sustentabilidade ambiental, em suma, ou se protege a qualidade ambiental ou
simplesmente não haverá geração futura de nossa espécie19.

DIMENSÃO JURÍDICO-POLÍTICA
Sobre o prisma da sustentabilidade, todos os esforços devem convergir de forma vinculante
e obrigatória para uma mesma direção, incorporando um tipo de desenvolvimento e sendo-lhe a
condição normativa para obtenção desse fim, alterando, como princípio jurídico, o olhar e
enfoque global do Direito.
A dimensão jurídico-política da sustentabilidade ecoa no sentido de que a sustentabilidade
com eficácia direta e imediata, determina a tutela jurídica do direito ao futuro, apresentando-se
como dever constitucional de proteção à liberdade de cada cidadão no processo intersubjetivo de
estipulação do conteúdo intertemporal dos deveres e direitos fundamentais das presentes e
futuras gerações20.
Incidente sobre todo o sistema supõe uma completa revisão de teorias clássicas dos
direitos subjetivos e o reconhecimento de novas titularidades, supondo ainda, um limitar estatal,

18

JONAS, Hans. O princípio da vida: fundamentos para uma biologia filosófica. Trad. Carlos Almeida Pereira. Petrópolis: Vozes,
2004. p. 272

19

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 65.

20

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 67.
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ao incorporar, não somente aos humanos, a proibição de toda e qualquer crueldade aos seres
vivos, em síntese, uma nova hermenêutica das relações jurídicas de forma geral.

DIMENSÃO ECONÔMICA
A dimensão econômica, não pode a curto ou longo prazo, estar separada da medição de
consequências, devendo nessa perspectiva, produção e consumo, serem reestruturados
completamente, gerando uma nova economia, reformulada, em comportamento e categorias,
com longínquos planejamentos, norteados pela eficácia em busca da eficiência, evocando para
todos os entes (públicos e privados), um necessário sopesamento, entre eficiência e equidade, de
forma fundamentada, dos custos e benefícios diretos e indiretos, também conhecidos como
externalidades, para que a regulação do mercado ocorre de sorte a permitir que a eficiência
guarde real subordinação à eficácia21.
Vale dizer, que o desenvolvimento econômico não pode ser definido apenas em termos de
PNB (Produto Nacional Bruto) real por habitante ou de consumo real por habitante, porque deve
ser alargado, a fim de incluir outras dimensões, tais como a educação, a saúde, a qualidade do
meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida22.
É evidente para José de Lima Albuquerque que a incorporação dos custos pela degradação
ambiental deve ser inserida nas contas dos países/nações, pois “a deterioração da qualidade
ambiental e a exaustão dos recursos naturais acarretadas pela atividade econômica precisam ser
levadas em consideração quando do cômputo de perdas e ganhos para sociedade”23.
Deve o desenvolvimento econômico, estar vinculado a uma ideia de melhoria substancial e
qualitativa da qualidade de vida, e não apenas quantitativa em termos de crescimento
econômico24.
Tais dimensões, vinculadas intimamente, se entrelaçam e mutuamente, se constituem
numa dialética da sustentabilidade, clamando por uma compreensão integrada da vida para uma
melhor qualidade de vida.

21

FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro, p. 66-67.

22

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 29.

23

ALBUQUERQUE, José de Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social, p. 209.

24

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade da pessoa humana no
marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 102.
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A DIMENSÃO ECONÔMICA COMO FUNDAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA
Atualmente, desenvolve-se o conceito de vida para além de uma concepção estritamente
biológica, ao passo em que elementos como saudável e digna, impõem a amplitude do conceito,
contemplando assim, uma dimensão existencial plena para o desenvolvimento da personalidade
humana, para que a qualidade do meio ambiente passe a ser um componente nuclear25.
A tutela do ambiente para José Afonso da Silva aponta para a existência de dois objetos:
um imediato, que seria a qualidade do ambiente; e outro mediato, que seria a saúde, a segurança
e o bem-estar, sintetizados na expressão “qualidade de vida”26.
Essencialmente, direito ambiental e econômico, interceptam e comportam as mesmas
preocupações, estabilidade do processo produtivo e a melhoria do bem-estar, distinguindo-os,
uma abordagem e perspectiva diversa nos textos normativos, visando o direito econômico o
cumprimento aos preceitos constitucionais da ordem econômica, enquanto o ambiental tem como
base o meio ambiente equilibrado.
No ordenamento jurídico pátrio, qualidade de vida apresenta concomitantemente dois
aspectos: o bem-estar físico e espiritual e o nível de vida material, portanto, uma qualidade de
vida sadia, abrange esta globalidade, reconhecendo que um mínimo material, para um deleite
espiritual, é sempre necessário27.
Correspondendo a uma preocupação da política ambiental e ao mesmo tempo do processo
econômico, a qualidade de vida, afasta e altera a visão de que as normas de proteção ambiental
obstruiriam os processos tecnológicos e principalmente, econômicos.
Assim, é apropriada a definição criada para qualidade de vida, na conferência de Estocolmo
em 1972, com destaque aos seguintes dizeres da declaração originada deste encontro: “O homem
tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas
em um meio de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e tem a
solene obrigação de proteger e melhorar o meio para as gerações presentes e futuras.”28.
Buscando inserir no capital o fator meio ambiente, natureza, fazendo com que o recurso

25

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente, p. 62.
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SILVA. José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 835.
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DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 59.

28

DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, p. 61.
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natural deixasse de ser utilizado como um bem livre e obtivesse valor monetário, procurou-se
desenvolver um novo cálculo para o produto interno, acrescentando-se nele o fator qualidade de
vida, recebendo a natureza um tratamento mais comedido e não sendo mais apropriada como
algo sem titularidade, abordando a deterioração e uso dos recursos naturais, quantificando um
conceito de bem-estar pois, são fatores que compõem a qualidade de vida, a disponibilidade da
natureza destinada ao lazer, a quantidade de recursos disponíveis para a produção, bem como a
higidez do meio ambiente29.
Para integrar essa operação matemática, o bem-estar ou qualidade de vida, deve-se
primeiramente amargar um declínio do valor nominal do Produto Interno Bruto (PIB), para em
contrapartida, ser compensada com uma melhora da qualidade de vida, pois, essa obedece outra
lógica e dinâmica que não o puro e simples lucro, a qual pode ser medida pela Felicidade Interna
Bruta (FIB).
Essa economia ambiental tem como ideal a monetarização e preocupação com os efeitos
externos, buscando a obtenção de preço no mercado para cada fração de recurso natural
utilizado, procurando incorporar ao mercado o meio ambiente, a fim de equacionar o problema da
escassez dos recursos naturais e da melhoria da qualidade de vida, internalizando as
externalidades ambientais, custos, visando o uso racional dos recursos naturais30.
O efeito negativo, o dano, não é necessariamente eliminado com a imputação de um custo
ao causador, como exemplo, o princípio do poluidor-pagador. Atinge a economia de mercado seu
grau ótimo, quando realiza uma satisfatória relação entre o uso do recurso natural e sua
conservação, permitindo e encontrando um preço no qual o bem será utilizado e conservado ao
mesmo tempo, uma relação de custo-benefício, onde o custo da perda marginal do bem-estar não
poderá ser superior ao custo da limpeza31.
Estipular preços à natureza imputando uma contraprestação ao seu utilizador, é o mesmo
que privatizá-la, tornando-se deste modo, a qualidade de vida, um bem de mercado, o qual será
acessível apenas aos detentores de riquezas, pois a escassez não é tão somente pela não
existência dos bens, mas sim, pela controlada baixa oferta ao mercado, sendo atualmente o bemestar privilégio de faixas da população, não chegando a ser privilégio de países, pois se padece de
29

DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico, p. 85.
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meios financeiros, não da escassez de alimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em um horizonte futuro, e até diria próximo, a fim de possibilitar um destino digno, é
chegado o momento histórico no qual humildemente o ser humano deve reconhecer o valor
atribuído ao ambiente que o abriga e lhe dá bases naturais para a sua existência saudável e digna,
assumindo suas limitações existenciais32.
Para atingir uma melhor qualidade de vida e garantir ainda a existência dos recursos
naturais e/ou um mínimo existencial necessário para as futuras gerações, o ser humano necessita
mudar seus hábitos e comportamentos, e o Estados, as políticas públicas, e principalmente,
controlar a atual produção capitalista, por muito denominada de obsolescência programada, que
visa tão somente o crescimento econômico (lucro) e não o desenvolvimento.
A “nova matemática” a ser incorporada e desenvolvida, é uma matemática de relações e de
padrões, devendo ser, como nos ensina Fritjof Capra “mais qualitativa do que quantitativa”
incorporando desse modo, uma mudança característica do pensamento sistêmico, uma mudança
de ênfase, “de objetos para relações, da quantidade para a qualidade, da substância para o
padrão”33.
Precisamos desafiar-nos a buscar uma compreensão maior da realidade em que vivemos
nos impelindo a busca de novos níveis de consciência para descobrir o extraordinário propósito da
vida a qual, pode ser vista como a linha de frente científica da mudança de paradigma de uma
visão de mundo mecanicista para uma visão de mundo ecológica.
Precisa-se gerenciar a produção de forma ecoeficiente, com gestão ambiental34, ou seja,
produzir mais com menos insumos e menos poluição, mantendo produtos e serviços a preços
competitivos, para melhorarmos a qualidade de vida da sociedade e, progressivamente, levando
os impactos ambientais e o uso de recursos a situarem-se dentro da capacidade de sustentação do
planeta, de capacidade da Terra.
32
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CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 2006. p. 99
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ESTADO, PROPRIEDADE, MORADIA E SUSTENTABILIDADE SOB O PRISMA DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Marcos d’Avila Scherer1

RESUMO
Os direitos de propriedade e moradia e a preocupação com o meio ambiente constituem o
cerne do presente estudo. Como suprir o déficit de moradia existente no país diante da rigorosa
legislação ambiental, a impor óbices cada vez mais custosos à intervenção humana no solo? A
dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República, impõe o atendimento às
necessidades primárias da população, dentre elas o direito de habitar, mas tampouco despreza a
proteção ambiental, condição sinequa non à sobrevivência das presentes e futuras gerações.

PALAVRAS-CHAVE Estado Nacional, Direito de propriedade, Direito à moradia, ocupação
irregular, dignidade da pessoa humana, tutela ambiental.

INTRODUÇÃO
A grave crise habitacional vivenciada no Brasil não é novidade. Há décadas os brasileiros
vêem inchar suas grandes cidades, especialmente em áreas mais carentes, decorrência do enorme
afluxo de pessoas para os grandes centros urbanos.
Tal situação, por evidente, apresenta inúmeras conseqüências, sejam nos planos social,
econômico ou ambiental. A fixação de pessoas em reduzidos espaços territoriais, quase sempre
desprovidos de condições básicas de infra-estrutura, representa enorme desafio à preservação do
meio ambiente.
Apresenta-se, assim, um aparente confronto entre importantes direitos fundamentais do
ser humano, quais sejam, os direitos de propriedade, moradia e

ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado.
1
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Indispensável, portanto, uma análise sobre a questão, amparada sobremaneira no mais
importante pilar do ordenamento jurídico pátrio no campo dos direitos fundamentais, o princípio
da dignidade da pessoa humana.
Emprega-se, para tanto, o método indutivo, recorrendo-se essencialmente à pesquisa
bibliográfica como técnica de pesquisa.

OS DIREITOS DO HOMEM NA FORMAÇÃO DO ESTADO NACIONAL
A formação dos Estados Nacionais, como hoje os identificamos, pode ser situada na
passagem da Idade Média para a Moderna, período da história em que se viu efetivamente o
estabelecimento de um poder político central no qual se reuniram diversas prerrogativas, dentre
as quais, além das clássicas defesa das fronteiras externas e cobrança de tributos, a maior
interferência nos direitos dos indivíduos.
Nesse sentido, para a outorga de um poder estatal a determinada figura política, fosse ele
mais ou menos centralizado, fez-se mister tratar dos direitos individuais e da medida com que tais
direitos coexistiriam com aquele poder.
O livre exercício de direitos pelo homem, portanto, não se mostrava compatível com o
reconhecimento de um poder ao qual todos deviam obediência em prol da existência de uma
soberania. Todavia, em troca de tal limitação, almejava-se especialmente a proteção estatal para a
manutenção dos mesmos direitos.
Segundo Thomas Hobbes, em seu clássico O Leviatã,
A obrigação dos súditos perante o soberano permanece apenas enquanto dura o poder por meio do
qual este os protege. Porque o direito que, por natureza, os homens têm de se defender não pode
ser abandonado mediante qualquer pacto. A soberania é a alma do Estado e, uma vez separada do
corpo, tira os movimentos dos membros. A finalidade da obediência é a proteção, e, quando um
homem a vê, seja em sua própria espada, seja na de um outro, a natureza determina que a obedeça
e se esforce para conservá-la. Embora a soberania seja imortal, na intenção daqueles que a criaram,
ela está, por sua própria natureza, sujeita a morte violenta pela guerra exterior; em razão da
ignorância e das paixões dos homens, a soberania conserva, desde o momento de sua instituição,
2
sementes de mortalidade natural, decorrentes da discórdia intestina.

As palavras de Hobbes demonstram claramente a crença do autor no estado de natureza

2

HOBBES, Thomas. Leviatã, ou, Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de Rosina D’Angina; Consultor
jurídico Thélio de Magalhães. São Paulo: Matin Claret, 2009, p. 160. Título original: Leviathan, or Matter, form and Power of a
commenweath ecclesiastical and civil.
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destrutivo do homem, apresentando-se o Estado como bastião de sua salvação.
Assim, pactuariam os indivíduos para que, cedendo cada qual parte de seus direitos,
pudessem usufruir da parcela restante de forma coordenada pelo poder central.
A chamada teoria do pacto social é também compartilhada por John Locke, todavia sob um
enfoque diferenciado, não mais acreditando na força destrutiva do homem em estado de
liberdade, segundo Bobbio:
Como Hobbes, Locke parte também do pressuposto de que o estado da natureza é uma situação de
liberdade e igualdade. Contudo, liberdade e igualdade têm, no contexto de Locke, um sentido bem
diferente daquele que tinham no contexto de Hobbes. Liberdade não significa mais o jus in omnia
ilimitado. Liberdade é o direito de “regular as suas ações e de dispor da sua propriedade e da sua
pessoa como melhor se queira, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir permissão ou
depender da vontade de ninguém mais.
Trata-se da noção clássica de liberdade negativa, isto é, da liberdade entendida como ausência de
obrigações. Vamos encontrar uma definição ainda mais explícita, que fala da “liberdade de seguir a
minha própria vontade em tudo aquilo que não seja regulado por preceitos”. Analogamente, a
igualdade de que fala Locke não é a igualdade de forças, física ou material, a que se referia Hobbes,
mas essencialmente uma igualdade jurídica, ou seja, aquela situação em que “todo poder ou
jurisdição é recíproco, ninguém possuindo mais do que qualquer outra pessoa” e na qual não há
“subordinação ou sujeição” de um indivíduo a outro. Onde não há um soberano comum, todos são
3
igualmente soberanos: é a regra hoje ainda vigente na comunidade internacional.

Ainda na esteira dos teóricos do contratualismo, e não menos importantes, são as palavras
de Rousseau sobre os direitos do homem na consolidação do Estado por meio do pacto social:
Reduzamos todo este balanço a termos fáceis de comparar. O que o homem perde pelo contrato
social é a liberdade natural e um direito ilimitado a tudo que o tenta e pode alcançar; o que ganha é
a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. Para que não haja engano em suas
compensações, é necessário distinguir a liberdade civil que é limitada pela liberdade geral, e a posse,
que não é senão o efeito da força ou do direito do primeiro ocupante, da propriedade, que só pode
4
ser baseada num título positivo.

A nosso sentir, a primeira das preocupações dos homens circunscreveu-se à defesa da
propriedade perante o inimigo. Foi este o seu principal objetivo quando reuniram-se por meio do
pacto social para a instituição do Estado Nacional.
Até então desconhecido o poder estatal centralizado, não se podia antever de que forma o
exercício desse poder poderia constituir ameaça às liberdades pessoais. Não por outro motivo,
somente em um segundo momento viu-se o homem obrigado a se preocupar com o
3

BOBBIO, Norberto. Locke e o direito natural. Tradução de Sérgio Bath. 2 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998,
p.180-181. Título original: Locke e Il diritto naturalle.
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exacerbamento do Estado, na medida em que este, fortalecido, passou a constituir verdadeira
ameaça à fruição das liberdades, o que se viu no longo período de absolutismo.
A propriedade, portanto, constituiu o primeiro direito consagrado pelo Estado Nacional,
cuja defesa constituiu seu principal mote e sustentáculo. No dizer de Bobbio,
A liberdade pessoal é, historicamente, o primeiro dos direitos a ser reclamado pelos súditos de um
Estado e a obter proteção, o que ocorre desde a Magna Charta, considerada geralmente como o
antepassado dos Bill of Rights. Mas é preciso distinguir entre a liberdade pessoal e os outros direitos
naturais: a primeira é o fundamento do Estado de Direito, que se baseia no princípio da “rule of
Law”, ao passo que os segundos são o pressuposto do Estado liberal, ou seja, do Estado limitado. O
alvo da primeira é o poder arbitrário; o da segunda, o poder absoluto. O fato de que o poder tenda a
ser arbitrário quando se amplia o seu caráter absoluto não significa que um e outro ponham o
mesmo problema quando se trata de escolher os meios para combatê-los. O reconhecimento
gradual das liberdades civis, para não falar da liberdade política, é uma conquista posterior à
proteção da liberdade pessoal. Quando muito, pode-se dizer que a proteção da liberdade pessoal
veio depois do direito de propriedade. A esfera da propriedade foi sempre mais protegida do que a
esfera da pessoa. Não seria necessária uma norma da Declaração para proclamar a propriedade
como direito sagrado e inviolável. Mesmo nos Estados absolutos, a segurança da propriedade foi
sempre maior do que a segurança das pessoas. Um dos grandes temas dos “philosophes” foi a
reforma do direito penal, ou seja, do direito do qual depende a maior ou menor liberdade da
5
pessoa.

Quando se pensa na formação do Estado brasileiro, ainda maior dramaticidade apresenta a
questão dos direitos do homem.
Isso porque a estruturação do Estado, por aqui, andou lado a lado com a mais grave das
violações de direitos humanos, qual seja, a escravidão reconhecida como instituição oficial e
verdadeiro direito de propriedade.
Tal situação, contudo, apenas revela o quanto a estruturação do Estado, de que lado for do
oceano, revestiu-se de um viés altamente patrimonialista, conforme exposto acima. A
propriedade, seja de terras ou sobre outros homens, sustentou a criação do poder central.
Sobre o tratamento conferido aos direitos, especialmente o de igualdade, na formação do
Estado brasileiro e a forma com que este se estruturou no seio de uma sociedade escravagista,
marcada pela oficial discriminação entre os indivíduos, colhe-se da notável obra de Jorge Caldeira,
A idéia de igualdade para todos os indivíduos, transformados em sujeitos políticos, eliminava todas
as diferenças entre cabeças e partes do corpo social. Cada indivíduo dotado de direitos não se liga
aos outros: é um universo completo, único e impenetrável. O que separa um indivíduo e outro não
pode ser apreendido por diferença funcional. O papel de cidadão não supõe nenhuma espécie de
identidade, fora a contagem unitária: cada cabeça, uma sentença. Ao substituir o princípio da

5
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subordinação pelo da diferença, o corporativismo permitia flexibilidade. Mas não havia flexibilidade
6
possível para lidar com o princípio da igualdade.

O ESTADO BRASILEIRO E A OCUPAÇÃO IRREGULAR DO SOLO
A ocupação do solo no Brasil foi marcada, e ainda o é, pela imensa concentração de terras
nas mãos de poucos, característica marcante do modelo econômico adotado desde o período
colonialista, caracterizado pelo latifúndio monocultor.
Este panorama por certo determinou o atual quadro socioeconômico do pais, onde
imensos contingentes de pessoas deslocam-se à procura de locais onde possam se fixar e obter o
sustento.
Nesse sentido, a imensa onda migratória ocorrida no Brasil desde meados do século XX,
especialmente com destino aos grandes centros urbanos, constituiu talvez a mais importante
causa das vastas áreas de ocupação irregular.
Vale dizer que a formação de grandes aglomerações humanas, fixando-se no solo de
maneira irregular e desordenada, além de um fenômeno de nítido viés socioeconômico, apresenta
igualmente contornos políticos.
Percebe-se que o Poder Público, em quaisquer de seus níveis, tem se mostrado refratário
ou, pelo menos, desidioso no tocante a qualquer espécie de política pública habitacional,
especialmente para recepção e assentamento das pessoas que se movimentam em busca de uma
melhor qualidade de vida.
O que se vê, diuturnamente, é a omissão dos poderes constituídos, ao deixarem tais
populações livremente se (des)organizarem em reduzidos espaços territoriais, quase sempre em
condições físicas desfavoráveis e, por isso, não apropriados pela sociedade civil organizada.
Todavia, quando essas populações passam a ser enxergadas pela sociedade7, quase sempre
6

CALDEIRA, Jorge. História do Brasil com empreendedores. São Paulo: Mameluco, 2009, p. 82.
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como um empecilho ou entrave ao seu desenvolvimento, é que o Estado tende a tomar posição,
buscando “resolver o problema” da forma que entende cabível, desprezando os anseios e
aspirações dos seus habitantes.
Conforme já vimos, o Poder Público sempre volta seus olhos para a parte formal da cidade. Por qual
razão, então, quando os governantes decidem voltar sua atenção para as comunidades de baixa
renda, acabam por enxerga-la como um mal? Nesta concepção, a pobreza é feia, suja e deve ser
segregada. Não se busca melhorar a qualidade de vida dessas comunidades, como a promoção da
regularização fundiária, de saneamento básico, de iluminação pública, coleta e tratamento de lixo
etc. A lógica do raciocínio é simples: já que as elites dominantes, que pagam seus impostos, não
toleram conviver com as comunidades de baixa renda, o Poder Público ou decide removê-las de
onde estão sedimentadas, ou decide impor-lhes um modelo de urbanização que entende – em seu
imaginário – ser factível, mas que não corresponde exatamente aos anseios dessas comunidades. Os
modelos pensados para esse tipo de urbanização geralmente objetivam transformar o caos em belo,
mas não tem por finalidade efetivar o direito à moradia digna dessas pessoas, dotando seu espaço
8
do mínimo de infraestrutura necessária, a fim de que elas possam morar e viver com dignidade.

O motivo de tal agir, que não se restringe ao Poder Público, mas reproduz um pensamento
comum junto à chamada sociedade civil organizada, qual seja, de que tais populações não têm
verdadeiramente o direito de estarem naquele local, reside, dentre outros, no fato de não
ostentarem elas o direito de propriedade.
Nesse sentido, qualquer ação a beneficiar tais localidades constituiria um mero favor do
Estado em prol daquelas pessoas, que ali teriam se estabelecido ao arrepio da lei e do direito.
Esta forma de pensar, contudo, parece olvidar um direito fundamental tão importante
quanto à propriedade, qual seja, o direito à moradia. Sobre os direitos fundamentais, a sempre
abalizada lição do Professor Paulo Bonavides:
Não se pode deixar de reconhecer aqui o nascimento de um novo conceito de direitos fundamentais,
vinculado materialmente a uma liberdade “objetivada”, atada a vínculos normativos e institucionais,
a valores sociais que demandam realização concreta e cujos pressupostos devem ser “criados”,
fazendo assim do Estado um artífice e um agente de suma importância para que se concretizem os
9
direitos fundamentais de segunda geração.

Dentre as chamadas gerações de direitos fundamentais10, conceito bastante discutível,
porém útil ao presente estudo, o direito fundamental à moradia representaria um direito de

8

VENÂNCIO, Patrícia Gabai. O resgate axiológico da gestão democrática da cidade na efetivação do direito à moradia. In: MOTA,
Maurício (Organizador). Transformações do direito de propriedadeprivada. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009, p. 392.

9

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 567.

10

Para SARLET, “Justamente pelo fato de os direitos sociais prestacionais terem por objeto – em regra – prestações do Estado
diretamente vinculadas à destinação, distribuição (e redistribuição), bem como à criação de bens materiais, aponta-se, com
propriedade, para sua dimensão economicamente relevante, ainda que se saiba, como já frisado alhures, que todos os direitos
fundamentais possuem uma dimensão positiva e, portanto, alguma relevância econômica.” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia
dos direitos fundamentais. 7 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, p. 301)
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segunda geração, consagrado dentre aqueles que demandam uma atuação estatal para a sua
consecução, ao passo que aos de primeira, como a propriedade, bastaria um não agir estatal para
que o seu titular o usufrua livremente.
Todavia, além de controverso o critério distintivo acima exposto, já que os direitos
fundamentais de primeira geração demandariam igualmente a atuação estatal, ao exigir do Estado
esforços materiais pela preservação da propriedade, por exemplo, despendendo recursos em sua
defesa, os direitos de segunda geração não demandam tão somente uma atuação estatal, mas se
voltam ainda aos demais cidadãos, que podem ver direitos próprios submetidos à garantia
daqueles.
Como já demonstrado anteriormente, fazem parte dos direitos dos indivíduos em face do legislador,
dentre outros, os direitos à proteção contra outros cidadãos e a determinados conteúdos da ordem
jurídico-civil. Isso demonstra que as normas de direitos fundamentais também têm influência na
relação cidadão/cidadão. Essa influência é especialmente clara no caso dos direitos em face da
Justiça Civil. Dentre esses direitos estão os direitos a que a que o conteúdo de uma decisão judicial
não viole direitos fundamentais. Isso implica algum tipo de efeito das normas de direitos
11
fundamentais nas normas do direito civil e, com isso, na relação cidadão/cidadão.

É o caso do proprietário que se vê desapossado ou desapropriado de seu bem pela ação de
outro particular, titular do direito fundamental à moradia que, a depender do caso concreto e de
uma ponderação dos interesses em jogo, pode prevalecer sobre o primeiro.
Conforme expendido alhures, a idéia de limitação dos direitos fundamentais pode ser
buscada, na esteira do pensamento de Hobbes, na formação do próprio Estado e sua inter-relação
com os direitos privados dos cidadãos e destes com o Poder Estatal, a saber:
O esquema é conhecido: na hipótese do estado de natureza cada indivíduo dispõe de um direito
geral “a todas as coisas”. Às vezes, contudo, ao se referir a uma doutrina tradicional, Hobbes põe-se
a falar de um comunismo originário, o que é um conceito muito diferente. Mas esse direito ainda
indefinido por ser exercido conjuntamente com o dos outros homens é impraticável, “inútil”
(unprofitable); pareceria até mesmo prejudicial ao seu titular já que é um fator de guerra, de
insegurança, de inquietude. Ele é: “neither Propriety, nor Community, but Uncertainly”. Então o
homem se põe em ação para lhe dar uma nova forma. Quando, no começo da história, aparecem
governos ou soberanias naturais, constituem-se dominia sobre as pessoas ou sobre coisas e a
conquista, o poder parental ou patriarcal, a ocupação são fontes de dominia. Mas o sentido da
operação só se revela abertamente com a criação consciente, pelo contrato, de Leviatã. É uma
espécie de contrato sinalagmático: os futuros cidadãos abdicam, em prol do novo soberano, de seu
direito primitivo sobre todas as coisas. Mas recebem em troca novos direitos, direitos civis, que
desta vez não têm mais o defeito de se encavalarem entre si. Uma das principais funções do príncipe
é realizar por sua lei (distributive Law) essa determinação precisa, que a natureza não fizera, das
12
propriedades de cada um.

11

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 524. Tradução de Virgílio Afonso da Silva.

12

VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. Tradução de Claudia Berliner. 2 ed. São Paulo: Editora WMF
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Evidente que a questão levantada acima se revela bastante controversa, especialmente por
esboçar o esvaziamento da plena eficácia do direito de propriedade. Certamente não se cogita da
supremacia do direito à moradia sobre a propriedade, como regra geral. O Estado não
comportaria tal inovação.
Muito se tem visto pessoas invadindo imóveis desocupados, notadamente em grandes
complexos habitacionais inacabados ou prestes a serem finalizados. O direito posto repele tal
atitude, como não poderia deixar de ser, sob pena de se ver institucionalizada a anarquia,
porquanto evidente o fato de inúmeras outras pessoas encontram-se na mesma situação de
desabrigo.
Mas o exemplo serve à formação de uma consciência acerca da relativa eficácia dos direitos
fundamentais, a impor constante sopesar diante do caso concreto.

O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E A COLISÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS

À

PROPRIEDADE,

MORADIA

E

MEIO

AMBIENTE

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO.
O princípio da dignidade da pessoa humana encontra expressa disposição no artigo
primeiro, inciso III, da Constituição da República de 1988, que o elenca como um dos seus
fundamentos13.
Inicialmente, parece que o emprego da expressão “pessoa humana”, cuja redundância
salta aos olhos, denota a intenção do legislador constituinte em enfatizar a condição humana dos
cidadãos brasileiros, e, consequentemente, a importância que se deve dar às questões que lhe
sejam afetas, em maior peso do que aquelas não diretamente relacionadas a tal condição.
Vale isto dizer que o principio fundamental da dignidade da pessoa humana faz-se
influente por todos os campos do ordenamento jurídico, ante a óbvia inter-relação entre o
homem e o Direito. E mais, a dignidade da pessoa eleva o homem à condição de fim último de
concretização do Direito.
A dignidade da pessoa humana pode ser concebida sob a dúplice dimensão de princípio e de valor.
Em virtude dessa dimensão axiológica, pode-se afirmar que, no momento da concretização
Martins Fontes, p. 710-711. Título original: La formation de lapenséejuridiquemoderne.
13

“Art. 1º A 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: [...] III – a dignidade da pessoa humana;”
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normativa, quando da realização da hierarquização de valores que constitui toda e qualquer
interpretação sistemática, haverá uma prevalência do valor dignidade sobre os demais. Desse modo
a dignidade como princípio será prevalente no momento da concretização normativa e da
14
ponderação de princípios.

Apesar de a dupla titulação da dignidade como valor e princípio gerar alguma perplexidade
entre os estudiosos15, a nosso sentir, tal condição significa afirmar, tão somente, a sua supremacia
sobre os demais princípios fundamentais, objetivados ou não, impondo-se no momento de
eventual colisão de princípios.
Quando se pensa em dignidade humana e meio ambiente, ainda maiores controvérsias
podem surgir, tendo em conta a constante tensão existente entre os interesses (econômicos) do
homem, de um lado, e do meio ambiente, de outro.
O princípio da dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores civilizatórios que se
pode considerar incorporado ao patrimônio da humanidade, sem prejuízo da persistência de
violações cotidianas ao seu conteúdo. Dele se extrai o sentido mais nuclear dos direitos
fundamentais, para tutela da liberdade, da igualdade e para a promoção da justiça. No seu âmbito se
inclui a proteção do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades
básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute dos direitos em geral. Aquém daquele
patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade. O elenco de prestações que compõem
o mínimo existencial comporta variação conforme a visão subjetiva de quem o elabore, mas parece
haver razoável consenso de que inclui, pelo menos, um elemento instrumental, que é o acesso à
16
justiça, indispensável para a exigibilidade e efetivação dos direitos.

Importante ressaltar que a dignidade da pessoa humana, princípio/valor da mais
ampla abrangência e vetor maior de interpretação previsto pelo ordenamento jurídico pátrio,
conforme acima exposto, precisa ser tomando em seus verdadeiros termos também na questão
da proteção ambiental e do direito à moradia.

14

FACHIN, Luiz E. e RUZYK, Carlos E. P. Dignidade Humana (no Direito Civil). In TORRES, Ricardo Lobo, KATAOKA, Eduardo Takemi e
GALDINO, Flávio, organizadores; TORRES, Silvia Faber (supervisora). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier,
2011, p. 307.

15

“Verifica-se, com alguma freqüência, o emprego dos termos “valor” e “princípio” em diferentes contextos com o mesmo
significado, mas – em observância aos ensinamentos de Robert Alexy – efetivamente a significação dos dois termos é distinta. Os
princípios, ao traduzirem “mandados de otimização”, têm caráter deontológico, relacionando-se ao “dever-ser”, ao passo que os
valores se situam na dimensão axiológica, ou seja, do que efetivamente “é” de acordo com um juízo do bom e do mau: “diante
dessa distinção, Alexy propõe que, pelo fato de o Direito tratar do que “é devido”, deve-se adotar – na esfera jurídica – um
modelo de princípios, ao invés de um modelo calcado em valores.” Nesse sentido, Alexy conclui que a dignidade da pessoa
humana consiste num princípio jurídico, dando ênfase ao seu caráter normativo e deontológico. Tem-se, no entanto, a posição
de outro alemão, GunterDurig, que considerava que a legitimidade da Constituição se fundamentava em valores “objetivos”,
razão pela qual assentou que a dignidade da pessoa humana era um “valor” preexistente ao direito. Outro critério distintivo
entre valor e princípio foi apresentado por Claus-Wilhelm Canaris: “o pincípio está num grau de concretização maior do que o
valor: ao contrário deste, ele já compreende a bipartição, característica da proposição de Direito em previsão e conseqüência
jurídica”.” (GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Dignidade Humana (no Biodireito). In TORRES, Ricardo Lobo, KATAOKA,
Eduardo Takemi e GALDINO, Flávio, organizadores; TORRES, Silvia Faber (supervisora). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011, p. 258-259)

16

BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os Direitos Fundamentais e a construção do novo
modelo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 253.
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Afinal, de que modo se pode conferir tratamento digno a alguém que, sem poder fazer
frente aos custos para a aquisição formal de um imóvel, leva à cabo um processo de ocupação
irregular da terra, muitas vezes desconsiderando não só o direito privado de terceiros mas
também o direito ao meio ambiente equilibrado?
Certamente não há fórmula para tal desiderato. Uma análise profunda e comprometida
com a melhor solução dos interesses em jogo somente será satisfatória se fizer prevalecer o
direito que se revele de maior peso na disputa, sem ideias ou soluções preconcebidas.
Cabe assentar que a dignidade da pessoa humana, ao contrário do que inicialmente
imagina, não penderá sempre em favor do direito à moradia. O meio ambiente constitui direito de
crucial importância à sobrevivência das pessoas, das presentes e futuras gerações17, e, por isso,
poderá prevalecer sobre a moradia, por mais necessário e justo que se apresente este direito
fundamental.
Desse modo, pode-se observar que, no contexto da ordem constitucional brasileira, e nos termos da
orientação definida pelo STF, o meio ambiente é patrimônio público, não porque pertence ao Poder
Público, mas porque a sua proteção (objetivo que é expressamente considerado pelo texto
constitucional, na condição de dever de todos, compartilhado entre os Poderes Públicos e toda a
sociedade) interessa à coletividade, e se faz em benefício das presentes e futuras gerações, sendo
18
essa a qualidade do bem ambiental protegida pela Constituição.

Assim, o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser valorado em possível
confronto entre os direitos fundamentais à moradia e ao meio ambiente equilibrado, aliando-se
àquele que, na prática, tutele de forma mais profunda e eficaz a vida humana, individualmente ou
coletivamente considerada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A coexistência de direitos que aparentemente se afrontam não é novidade no
ordenamento jurídico. A dificuldade de se ponderar qual deles merece relevo, neste caso de
colisão dos direitos de propriedade, de há muito sustentáculo do Estado de Direto, à moradia e ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, reside precisamente na importância dos valores em
jogo, cuja imprescindibilidade mostra-se indiscutível.
O confronto entre os direitos à propriedade e à moradia apresenta-se diuturnamente
17

Art. 225, CRFB/1988.

18

AYALA, Patryck de Araújo. O novo Paradigma Constitucional e a Jurisprudência Ambiental do Brasil. In: CANOTILHO, José
Joaquim Gomes e LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p, 420.
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perante a sociedade. São freqüentes os casos de invasão de pessoas a locais desabitados, seja no
meio rural ou urbano. Sem dúvida, a resposta primeira do Estado é impor a restituição ao status
quo ante, haja vista a necessária preservação da propriedade, verdadeiro pilar de sua sustentação.
Todavia, não se mostra absurdo considerar a possibilidade de que tais pessoas revistam-se
legitimamente do direito de ocuparem o mesmo local, diante de um direito à moradia consagrado
constitucionalmente e do não atendimento de qualquer função social pela propriedade atacada.
Em outro plano, como privilegiar o direito à moradia quando tal direito revela-se em
choque com a preservação do meio ambiente? Inúmeras as situações vivenciadas em que este
dilema se apresenta, especialmente em áreas de grande concentração populacional e pouco
planejamento urbano.
Por certo, não há resposta válida para todo e qualquer caso. Somente a análise detida da
situação poderá ensejar a melhor escolha, não se podendo, de antemão, afirmar a prevalência do
direito à moradia sobre o meio ambiente, ou vice-versa.
Indispensável, contudo, socorrer-se de um importante princípio fundamental, a dignidade
da pessoa humana, para o fim de definir a melhor escolha entre os direitos em choque. Como
afirmado alhures, situações há em que o princípio em tela se perfilará ao direito à moradia como
aquele que melhor dignifica o ser humano, fundamento do Estado Democrático de Direito.
Igualmente, penderá a dignidade da pessoa humana ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, afastando o direito à moradia, quando tal escolha se revelar necessária à
sobrevivência humana, das presentes e futuras gerações.
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ANÁLISE COMPARATIVA DO DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA E DOS
ÓRGÃOS REGULAMENTADORES NO MÉXICO, REINO UNIDO E BRASIL

Matheus de Andrade Branco1

RESUMO
O objetivo do presente é aprimorar o modelo brasileiro de acesso à informação pública por
meio do método comparado. Para tanto, serão analisados dois elementos determinantes, Direito
de Acesso e Órgão Regulamentador, em três países distintos: México, Reino Unido e Brasil, para
ao fim fazer a análise comparativa destes elementos e sugerir propostas de aprimoramento do
modelo brasileiro. Assim, na primeira parte será feita uma caminhada histórica, demonstrando
como o direito de acesso á informação púbica adquiriu status de direito humano. Na segunda
parte, será feita a análise individual dos dois elementos determinantes em cada um dos três
países. Por fim, é feita a análise pelo método comparado, na última parte. Ao final do trabalho,
conclui-se que o modelo brasileiro pode ser aprimorado por meio da criação de um órgão
autônomo, específico e abrangente que trate do acesso à informação pública, bem como um
alargamento das hipóteses constitucionais de direito de acesso e a fixação de formas de
intepretação dos dispositivos que tratam do tema. O método utilizado é o indutivo e comparado,
por meio de pesquisa bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo; Método Comparado; Acesso à informação pública.
INTRODUÇÃO
Apesar do direito de acesso à informação pública ser um direito constitucional, presente
no art. 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, o administrado ainda hoje possui uma expressiva
dificuldade de acessar informações públicas. Tal fato se atenuou com a promulgação da Lei nº
12.527/11, que regulamentou referido dispositivo constitucional. Porém, resta presente ainda um
grande número de requerimentos não respondidos ou com respostas incompletas.
1

Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Brasil, Itajaí, Santa Catarina. Advogado. OAB/SC 34.585. email:
matheus.dab@gmail.com
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Observando tal insegurança jurídica proveniente do modelo brasileiro de acesso à
informação brasileira, elaborou-se a hipótese de que a análise comparativa do Direito de Acesso e
do Órgão Regulamentador do México, Reino Unido e Brasil, pode auxiliar no aprimoramento do
modelo deste último.
O México foi escolhido por ser uma nação reconhecida internacionalmente pelo seu
modelo eficiente de acesso à informação pública. Além disto, seu sistema de governo muito
similar ao do Brasil, já que é também uma república constitucional presidencialista, facilita a
análise comparada. O Reino Unido, por sua vez, foi escolhido por ter sido capaz de alterar um
passado recente de cultura do sigilo, e figurar, atualmente, também como uma das nações mais
eficientes no que diz respeito à proteção do acesso à informação pública.
No primeiro capítulo será demonstrado como o direito de acesso à informação adquiriu
status de direito humano, trazendo inclusive aplicações práticas em âmbito regional e
internacional. No segundo capítulo, será realizada a análise individual dos dois elementos
determinantes nos três países já descritos. Por fim, no último capítulo faz-se a análise comparada
dos elementos determinantes, a fim de identificar propostas de aprimoramento ao modelo
brasileiro.
Será usada a comparação sincrônica (no momento atual) destes países com o Brasil, pois
revelará propostas que podem ser implementados neste último, para fins de aprimoramento.

ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA COMO DIREITO HUMANO
Informação pública é aquela produzida ou em posse de um organismo público. O conceito
de organismo público, por sua vez, para fins de análise do direito de acesso à informação, é
bastante amplo, e não abrange apenas os conceitos de administração pública direta ou indireta2,
mas qualquer entidade que preste um serviço público, mesmo que possua características
privadas.3
Assim, configura-se o direito de acesso à informação pública como um direito que
possibilita uma pessoa, ou um grupo e pessoas, a receber informações públicas, presentes em

2

CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodium, 2014, p. 153.

3

CRAVITZ, Ilanna; MENDEL, Toby. Artigo XIX: O direito do público a estar informado – princípios sobre legislação de liberdade de
informação. Londres, 2009. Disponível em: < http://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/public-right-to-knowportuguese.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2014, p. 3.
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qualquer forma de registro, como um documento escrito ou um disco rígido.

BREVE HISTÓRICO
O direito de acesso à informação pública em face da administração pública já era tratado na
dinastia chinesa de Thai Zong, no Século VIII4; no âmbito ocidental o país pioneiro foi a Suécia, em
1766com a promulgação do Freedom of the Press Act5; o segundo a adotar uma lei de acesso à
informação foi a Colômbia (e o primeiro da América Latina), em 18886.
Posteriormente, uma série de países passa a editar leis de acesso à informação, e a
implementar verdadeiros regimes de proteção, que engloba políticas públicas e obrigações
proativas, com os Estados Unidos e o Azerbaijão. Mas foi apenas com sua elevação ao status de
direito humano, que o referido direito passou a ter maior aplicação no âmbito do ordenamento
jurídico de cada país.
Ainda, que já houvesse certa regulação do direito de acesso à informação, referido direito
só passou a ser tratado com mais atenção pelos Estados após a ocorrência de três eventos: em
primeiro, a queda dos regimes totalitários absolutistas a partir da segunda metade do século XVIII,
possibilitando maior aproximação do povo com o Estado; em segundo, a elevação do status de
direito humano ao direito de acesso à informação pública, que veio a ocorrer a partir do fim da
Segunda Guerra Mundial, e deu maior visibilidade ao direito que passou a figurar gradativamente
nos tratados internacionais7, e por fim, com o crescimento dos meios de comunicação e de
tecnologia, que facilitaram a organização e distribuição da informação, aumentando a exigência do
cidadão perante o Estado.8

4

LINHARES, Fernando Moura. O Direito de acesso à informação pública nas democracias representativas contemporâneas. 2011.
163f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional). Fortaleza: Universidade de Fortaleza, 2011, p. 22.

5

CAFFERATA, Santiago Diz. El derecho de acceso a la información pública. Lecciones y Ensayos. Buenos Aires: Universidad de
Buenos Aires, 2009, n. 86, p. 164.

6

BRASIL. Controladoria Geral da União. Acesso à informação pública: Uma introdução à lei 12.527, de 18 de novembro de 2011.
Disponível em: < http://www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/cartilhaacessoainformacao.pdf>.
Acesso em: 08 ago. 2014. p. 8.

7

BARROS, Lucivaldo Vasconcelos. O Estado (In)Transparente: limites do direito à informação socioambiental no Brasil. 2008. 368f.
Tese (Doutorado em Desenvolvimento Sustentável) - Centro de Desenvolvimento Sustentável. Brasília: Universidade de Brasília,
2008, p. 176-182.

8

LINHARES, Fernando Moura. O Direito de acesso à informação pública nas democracias representativas contemporâneas. p. 43.
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ELEVAÇÃO A STATUS DE DIREITO HUMANO
A elevação do acesso à informação pública como um direito humano não ocorreu de
maneira imediata, pois os tratados internacionais, até o final do século XX, não possuíam sequer a
expressão “acesso à informação pública”, que significava: a) a busca pela proteção dos dados
pessoais, relacionados à privacidade e intimidade da pessoa; b) a liberdade de acesso a estes
dados; c) a “liberdade de expressão”, relacionada à possibilidade de expressar as opiniões
livremente e não ser constrangido por isto.
Tal proteção, no entanto se direcionava mais à liberdade individual, neste momento pósguerra, conforme se observa na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 19:
Todo o homem tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem
interferências, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer
meios, independentemente de fronteiras.

O que ocorreu, em grande parte, foi um alargamento da expressão ‘liberdade de
informação’, presente nos documentos internacionais, expressão esta já era reconhecida pela
ONU desde 1946, tratando-a como um direito fundamental, e identificando-o como uma premissa
necessária a evitar o retorno dos regimes totalitários e opressores do então Eixo do Mal.9
Devido a falta de força coercitiva da Declaração Universal dos Diretos Humanos,
posteriormente foram promulgados o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, nos anos 60 dos quais o Brasil se tornou
signatário, no início dos anos 1990.
O art. 19, inciso 2 do PIDCP traz a seguinte redação:
2. Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procurar,
receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de considerações
de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro
meio de sua escolha.

Aos poucos, a noção de liberdade de expressão passa a abranger também a categoria do
direito de acesso à informação pública. O Pacto San José da Costa Rica, correlato da região
americana do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos é um exemplo disto, onde os
dispositivos que tratam da liberdade de expressão podem também ser aplicados ao direito de

9

LINHARES, Fernando Moura. O Direito de acesso à informação pública nas democracias representativas contemporâneas, p. 31.
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receber informações de órgãos públicos.10
Na sequência, é criado nos anos noventa pela Comissão de Direitos Humanos, um cargo
específico para promover o direito de acesso à informação. Dentre as medidas ali presentes,
chega-se à conclusão que o direito de acesso à informação depende de uma obrigação proativa do
Estado, dando especial atenção às informações atinentes ao próprio governo.11
Neste interstício, as ostensivas políticas de combate à corrupção que passaram a ser
adotadas pelos países e também pelas organizações internacionais, o que beneficia a promoção
do direito de acesso à informação pública. Se antes, existiam apenas políticas isoladas, a partir do
desenvolvimento da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, passa-se a tratar de
maneira ampla acerca de seu combate. O documento é formado por 71 artigos, divididos em 8
capítulos, que tratam da prevenção, penalização, recuperação de ativos e cooperação
internacional.12
O Brasil se tornou signatário deste pacto por meio da promulgação do Decreto nº
5687/06m e representou significativo avanço, uma vez que no artigo 10 do referido documento
internacional, há indicação expressa da proteção do acesso à informação pública:13
a) A instauração de procedimentos ou regulamentações que permitam ao público
em geral obter, quando proceder, informação sobre a organização, o
funcionamento e os processos de adoção de decisões de sua administração
pública, com o devido respeito à proteção da intimidade e dos documentos
pessoais, sobre as decisões e atos jurídicos que incumbam ao público;

O artigo, ainda que singelo, traz algumas constatações importantes: sugere aos Estados
signatários que publiquem de forma espontânea informações públicos, sem a necessidade de
constante provocação do cidadão. 14
Assim, já adentrando os anos 2000, o direito de acesso à informação pública passa a cada
vez mais figurar como um direito humano, sendo tratado de maneira expressa em documentos
internacionais.
10

CAFFERATA, Santiago Diz. El derecho de acceso a la información pública. Lecciones y Ensayos. Buenos Aires: Universidad de
Buenos Aires, n. 86, 2009. p. 167.

11

MENDEL, Toby. Liberdade de informação: um estudo de direito comparado. Brasília: Unesco, 2009.p. 8.

12

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. United Nation Convention against
Corruption. Disponível em:
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2015.

<

13

BRASIL. Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003. Disponível
em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5687.htm>. Acesso em: 11 out. 2014.

14

BRASIL. Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, adotada pela
Assembleia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de dezembro de 2003.
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A elaboração da declaração de princípios sobre a liberdade de expressão, elaborado em
2000, por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é outro passo importante na
efetivação do direito à informação pública como direito fundamental.
Neste documento, expressa-se referido direito como fundamental, ressalvando o sigilo
apenas em limites excepcionais, que devem estar previamente estabelecidos na lei, como nos
casos que em que a liberação da informação possa comprometer a segurança nacional.15
Ramiro Sales, ao avaliar o impacto da elevação do direito de acesso à informação pública a
direito humano diretamente no ordenamento jurídico brasileiro, traz uma série de constatações,
em que não somente o acesso à informação passa a ser mais garantido, como também:
Essa natureza de direito humano tem ainda outras consequências. Ela obriga o Brasil diante da
comunidade Internacional, submetendo-o ao controle da Comissão e à jurisdição da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Submete-o, também desta forma, a tomar medidas de direito
interno, tanto que a promulgação atual da lei de acesso à informação, como visto anteriormente, foi
influenciada pela condenação do Brasil perante a Corte Interamericana no Caso Araguaia. Além
disto, sendo reconhecido como direito humano, caso haja grave violação do mesmo, este ilícito pode
fundamentar o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, previsto no art.
16
109, §5º, da Constituição de 1988.

Observa-se, pois que a possibilidade de acessar informações públicas vai muito além da
própria efetivação do referido direito. Ela é condição essencial para a efetivação de outros
direitos, como liberdade de expressão, o devido processo legal e o direito à verdade. Não à toa
que tal direito é referido por muitos não apenas como um fim, mas um meio à obtenção de outros
direitos, o que justifica ainda mais a sua elevação a status de direito humano.17

APLICAÇÕES PRÁTICAS EM ÂMBITO INTERNACIONAL
A caminhada histórica não fica adstrita aos campos da teoria, sendo possível identificar
diversos casos práticos de aplicação do direito de acesso à informação pública. Um dos primeiros
precedentes ao acesso de informação pública, ressalta Sales, é o caso Claude Reyes v. Estado do
Chile, cuja decisão, tomada em 19 de setembro de 2006, toma como fundamento o art. 13 da
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que versa sobre liberdade de expressão,

15

COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Declaração de princípios sobre liberdade de expressão. Aprovado em 27
de outubro de 2000. Disponível em:< http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/s.Convencao.Libertade.de.Expressao.htm>.
Acesso em: 01 set. 2014.

16

SALES, Ramiro Gonçalves. O Direito de acesso à informação pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 189.

17

JIMÉNEZ, Miguel Pulido. El acceso a la información es un derecho humano: propuesta para um estándar de acceso a la
información de organismos públicos de derechos humanos. México: Fundar, 2006, p. 10.
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alargando sua interpretação para a liberdade de acesso à informações públicas.18
No caso, Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola e Arturo Longton Guerrero buscavam
explicações acerca da empresa florestal Trillium e ao Projeto Rio Condor que, de acordo com os
postulantes, era um empreendimento capaz de ensejar prejuízos ao meio ambiente impedindo
seu desenvolvimento sustentável. Como a tentativa de obtenção de informações perante o Chile
restaram infrutíferas, os postulantes foram forçados a buscar as respostas dos requerimentos
perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos.19
O organismo regional americano entendeu que as justificativas que ensejaram as negativas
dos requerimentos não eram plausíveis, e que a legislação chilena não continha mecanismos
eficazes de busca e acesso à informações públicas. O caso é encaminhado a Corte Interamericana,
que acabou por condenar o Chile a, dentre outras medidas, que adotasse medidas eficazes capaz
de assegurar o pleno acesso à informação pública.20
A consequência desta sentença foi a criação da Lei nº 20.285, em 2008, que vera sobre
acesso à informação, também conhecida como Ley DI, que possui inclusive a aplicação de multa
sobre a remuneração de servidores que negarem acesso à informação por motivos injustificados.21
A corte europeia também já se manifestou sobre o direito de acesso à informação pública,
em 10 de julho de 2006, quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos julga o caso Sdrueni
Jihoeeské v. República Tcheca.22
No caso aludido, o postula-te pleiteava informações relacionadas a uma usina nuclear. No
entanto, a Corte Europeia entendeu que a recusa do governo tcheco interferia expressamente no
direito do indivíduo de obter informações públicas. Ainda que ao final da ação, o pedido tenha
sido declarado improcedente, pois a Corte entendeu que o motivo de negativa do governo tcheco
era legítimo (pois o pedido solicitava informações relacionadas a segredos industriais e
detalhamentos, o que causaria risco à segurança nacional),23 na referida decisão é possível
18

SALES, Ramiro Gonçalves. O Direito de acesso à informação pública, p. 102.

19

CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006.
Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf>. Acesso em 01 set. 2014.

20

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile.

21

“Artículo 46 - La no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a
firme, será sancionada con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente”. CHILE. Ley número 20.285 de 11 de julio
de 2008. Sobre acesso a la información pública. Disponível em: < http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=276363>. Acesso em:
10 nov. 2014.

22

SALES, Ramiro Gonçalves. O Direito de acesso à informação pública, p. 110.

23

SALES, Ramiro Gonçalves. O Direito de acesso à informação pública, p. 110.

696
Produção Científica CEJURPS – 2015

identificar o reconhecimento do direito individual de acesso à informação pública por parte desta
corte.
Tendo constatado a elevação do direito de acesso à informação pública a status de direito
humano, resta saber como o direito de acesso é regulado, em linhas gerais, no México, Reino
Unido e Brasil, focando no órgão responsável por regular referido direito em cada país.

APONTAMENTOS

SOBRE

O

DIREITO

DE

ACESSO

E

OS

ÓRGÃOS

REGULAMENTADORES NO MÉXICO, REINO UNIDO E BRASIL
Nesta parte será feita a análise do Direito de Acesso e do Órgão Regulamentador em cada
um dos três países: México, Reino Unido e Brasil, com o objetivo de identificar propostas de
aprimoramento deste último modelo.

MÉXICO
O México se organiza na forma de uma república constitucional federativa, localizado na
América do Norte, e guarda na figura do presidente seu maior expoente em âmbito executivo,
promulgando e executando as leis que são votadas no legislativo.24

O DIREITO DE ACESSO
Até os anos 2000 a Constituição do país trazia apenas uma simples disposição acerca do
acesso à informação pública no art. 6º, em que a expressão de ideias não poderia ser objeto de
inquérito judicial ou administrativo, e que o direito a informação seria garantido ao Estado.25
Porém, em 2002, foi aprovada por unanimidade uma reforma na Constituição, alargando
significativamente os dispositivos que tratavam do direito de acesso à informação atualmente
contando com seis parágrafos, com os dois últimos são ainda subdivididos em seis e oito incisos,
sequencialmente.26
Também em 2002, foi promulgada a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
24

PINEDA, Arturo Rivera. El regime presidencial en México. Revista del Instituto de Ciências Jurídicas de Puebla. n. 23, 2009. p.
144-163. Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/2932/293222963007.pdf>. Acesso em: 06 fev. 2015.

25

MEXICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualizada hasta Reforma de 14.08.2001. Disponível em:
<http://www.catedras.fsoc.uba.ar/udishal/dt7/mexico_1917_1998.htm>. Acesso em: 06 fev. 2015.

26

MÉXICO. Constituición Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada em 07.07.2014. Disponível
em:<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>. Acesso em 04 fev. 2015.
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Pública Gubernamental, com a missão de promover o que é necessário para que todo cidadão
tenha acesso à informações em posse dos poderes da União ou qualquer outra entidade federal. 27
O alargamento do artigo 6º da Constituição e a Lei Federal fizeram parte de uma série de
atos do governo com o objetivo de combater a corrupção no país, do abuso de poder e da violação
dos direitos humanos. Assim, o partido de posição, juntamente com grupos sociais, se articularam
com o objetivo de dar uma resposta efetiva a tais eventos.28
Um ponto de destaque da Lei Mexicana é a presença expressa da forma de interpretação
dos dispositivos que versam sobre o direito de acesso à informação pública, demonstrando que
devem ser interpretados sempre de acordo com a Constituição, em conjunto com Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e uma
série de outros tratados.29
Ainda, há a possibilidade de desconsiderar o caráter de sigilo das informações em caso de
investigações de graves violações de direitos fundamentais ou de crimes contra a humanidade, o
que demonstra a preocupação do regime mexicano com a proteção dos direitos humanos.30

O ÓRGÃO REGULAMENTADOR
Dentre as disposições da lei federal de acesso à informação mexicana, estava a necessidade
de criação de um órgão autônomo, o que se concretizou em 2012, por meio da criação do Instituto
Federal de Acceso a la Información – IFAI, que possui abrangência no poder executivo, legislativo e
judiciário federal. Além disto, possui autonomia financeira e administrativa, em muito se
assemelhando ao regime das autarquias brasileiras.31
Sua principal função é garantir aos cidadãos o pleno acesso à informação pública e
promover um governo de abertura.32Tal função se dá por meio da promoção da publicidade de
27

“ MÉXICO. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada em 07.07.2014.

28

GODINEZ, Afonso Hernández. El acceso a la información pública: evolución e consolidación de um derecho fundamental de
nueva geración. 2010. 480 fls. Tese (Doutorado em Estudos Avançados de Direitos Humanos). Universidad Carlos III de Madrid,
2010,p. 314.

29

MÉXICO. Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, de 11 de junho de 2002.

30

MÉXICO. Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, de 11 de junho de 2002.

31

FUENTES, Gisele María Pérez; DOMINGUÉZ, Karla Cantoral. El derecho de acceso a la información pública y la protección de datos
personales en mexico a través de loscriterios de argumentación de la suprema corte de justicia de lanación. Diálogos de
lacomunicación.
Ed.
87.
2013.
p.
8.
Disponível
em:<http://www.dialogosfelafacs.net/wpcontent/uploads/2013/07/87_Revista_Dialogos_el_derecho_de_acceso_a_la_informacion_publica_y_la_proteccion_de_datos_p
ersonales_en_mexico_a_traves_de_los_criterios_de.pdf> Acesso em 08 set. 2014.

32
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e

Objetivos.

2015.

Disponível

toda informação feita ou eu posse de qualquer autoridade ou órgão público, como também de
organismos que, apesar de não pertencerem diretamente a administração pública, prestam
serviços públicos, tais como os sindicatos ou pessoas físicas. 33
Além desta obrigação proativa, o IFAI é responsável também por: fazer o controle dos
recursos e das reclamações relacionadas às negativas ou inconsistências das respostas dos
requerimentos; e proteger dados pessoais de particulares em posse da administração pública. 34
As decisões desfavoráveis do IFAI para o postulante podem ser atacadas por outros meios,
como por exemplo por meio da esfera judiciária. De forma diversa é o que ocorre com os efeitos
das decisões em relação á administração pública, já que nestes casos as decisões do IFAI têm força
vinculativa, definitiva e inatacáveis, o que lhe confere significativa efetividade.
Por fim, cabe ressaltar que a promoção de uma cultura de abertura também é um dos
pontos de destaque do IFAI, que possui inclusive uma editora responsável por publicar obras de
grandes pensadores que escrevem sobre o acesso à informação pública.

REINO UNIDO
O Reino Unido é um Estado composto por Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do
Norte. O seu sistema de governo é uma monarquia parlamentarista, em que o parlamento cuida
dos assuntos do executivo e legislativo, tendo como figura máxima o Primeiro Ministro, chefe de
governo. A Rainha Elisabeth II figura como Chefe de Estado.35

DIREITO DE ACESSO
O Reino Unido não possui um documento constitucional para verificar eventual previsão do
acesso à informação pública. Na esfera infraconstitucional, possui o Freedom of Information Act,
aprovado nos anos 2000, mas cuja efetividade plena só se deu em 2005, devido a trâmites
burocráticos, emendas, revisões36, além da promulgação do Terrorism Act, que previa várias

em:<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx>. Acesso em: 01 fev. 2015.
33

Instituto Federal de Accesoala Información Y Protecciónde
<http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx>. Acessoem: 10 jan. 2015.

Datos.

Nuestro

instituto.

Disponível

em:

34

MONTERO, AránzazuGuillán. Lós organos garantes de la transparência y elacceso a lainformaciónen Chile Y Mexico. Chile:
Consejo para la transparência, 2013. p. 41.

35

UNITED KINGDOM. Howgovernmentworks. Disponível em:< https://www.gov.uk/government/how-government-works>. Acesso
em: 10 fev. 2015.

36

VILLANUEVA, Ernesto. Derecho de acceso a lainformación pública estatal: una aproximación al Estado de lacuestiónen México. In:
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hipóteses de sigilo das informações, devido aos atentados terroristas no início dos anos 2000.

37

Ainda sim, o Reino Unido possui uma situação peculiar, pois mesmo tendo implementado
tardiamente uma cultura de acesso à informação, e mesmo tendo uma cultura arraigada no sigilo,
tornou-se atualmente uma das nações mais proficientes no que diz respeito ao acesso à
informação. Isto se deve à cultura colaborativa e proativa que desenvolveu uma abertura da
informação por meio de utilização dos meios eletrônicos, e da mudança de mentalidade dos
agentes públicos.3839

ÓRGÃO REGULAMENTADOR
O órgão que regulamenta o direito de acesso à informação no Reino Unido também possui
autonomia financeira e administrativa, e tem como principais atribuições a fiscalização e a
promoção do modelo do direito de acesso à informação pública em todo o Reino Unido, com
exceção à Escócia, que possui uma legislação própria.
Este órgão regulamentador possui competência em todo o território, e pode solicitar
informações relativas ao teor dos requerimentos, verificando se os órgãos públicos estão agindo
de acordo com os preceitos do direito de acesso à informação.40Tal órgão pode, também, fixar
multas para o caso de descumprimentos da legislação de acesso à informação pública, inclusive
para empresas privadas que prestam serviços de natureza pública.
É nítido, portanto, que a efetivação do direito de acesso à informação no Reino Unido se
deve, em grande parte, a existência de um órgão autônomo que se direciona exclusivamente a
promoção do direito de acesso à informação pública, bem como a promoção de uma cultura de
abertura.

LÓPEZ-AYLLÓN, Sérgio; CANTÚ,
Hugo Concha. Transparentar al Estado: laexperiencia mexicana de acceso a
lainformación. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. p. 36
37

ZANATTA, Rubén Minutti. Acceso a lainformación pública y a lajusticia administrativa en México. Universidad Nacional
Autônoma de México: México, 2011, p. 15.

38

CANAVAGGIO, Perrine. El acceso a lainformación pública enel mundo: underecho humano emergente. 7º seminário
internacional de arquivos de tradição ibérica: funções arquivísticas e preservação documental. Rio de Janeiro, 2011. Disponível
em: <http://www.ala-archivos.org/wp-content/uploads/2012/05/7-SIATI-Perrine-Canavaggio.pdf>.Acesso em: 30 jan. 2015.

39

ZANATTA, Rubén Minutti. Acceso a lainformación pública y a lajusticia administrativa en México, p. 16.
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BRASIL
No Brasil, o direito de acesso à informação está regulado especificamente no art. 5º, inciso
XXXIII, da Constituição Federal:
[...]todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
41
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Ainda que a necessidade de efetivação do direito de acesso à informação pública estivesse
presente desde a promulgação da Carta Magna em 1988, faltava um dispositivo para dar a sua
aplicação prática. A ausência de prazos para respostas dos requerimentos, e do procedimento a
ser adotado, são apenas alguns dos empecilhos.
A regulação só veio a correr em 2011, com a edição da Lei 12.527/11, popularmente
conhecida como Lei da Transparência, e a Comissão da Verdade, criada pela Lei 12.528, com
objetivo de buscar a verdade histórica e promover a reconciliação entre Estado e sociedade.42
Observa-se que a efetivação do direito só se deu quase 24 (vinte e quatro) anos depois da
disposição constitucional, já que sem referida legislação infraconstitucional, o direito de acesso
encontrava dificuldades de aplicação.

ÓRGÃO REGULAMENTADOR
A Controladoria Geral da União – CGU é o órgão regulamentador do direito de acesso à
informação pública no Brasil e não possui autonomia financeira nem administrativa, pois é um
órgão público totalmente subordinado ao ente que o criou, a União. Sua abrangência também fica
limitada apenas ao Poder Executivo Federal.43
Outro ponto que merece destaque e será objeto da posterior análise comparada é que a
CGU não possui como única atribuição a fiscalização e efetivação do direito de acesso à
informação pública, mas aglutina uma série de funções. A função direta CGU, aliás, não é a
promoção do direito de acesso à informação pública, mas sim assessorar diretamente o
41
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Disponível

presidente da República nos assuntos relacionados a proteção do patrimônio público, ao controle
interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de
ouvidoria e incremento de políticas de transparência.
Ainda que este itens guardem relação indireta com a promoção do direito de acesso à
informação, não se trata da mesma atribuição, além de também não ser exclusiva. A atuação da
CGU em relação ao direito de acesso só se tornou mais presente com o advento da Lei nº
12.527/11, que trata expressamente do direito de acesso à informação pública.
Duas das principais medidas da CGU foram a criação do e-SIC, serviço que permite a
solicitação online de requerimentos ao poder executivo federal, e a criação do Portal da
Transparência, endereço eletrônico que reúne uma série de informações, como o salário dos
servidores públicos, a arrecadação e receitas, e convênios realizados com empresas privadas ou
pessoas físicas.44
Por fim, cabe ressaltar que, como a atuação da CGU é apenas em nível de executivo federal,
o SIC e o Portal da Transparência valem também apenas para o poder executivo pertencente a
União, cabendo aos Estados e Municípios criarem seus próprios mecanismos de efetivação ao
direito de acesso à informação.
Ainda que a CGU tenha se mostrado eficiente, é nítido o revés que o Brasil enfrenta em
relação aos outros países por não possuir um órgão com autonomia administrativa e financeira
para tratar exclusivamente do acesso à informação pública, ou ao menos, de possuir um órgão
público destinado exclusivamente para este feito. Assim, ficam desassistidos reanálises de
recursos e pedidos de informação negados e, na falta de uma diretriz interpretativa, o Brasil acaba
favorecendo a múltipla interpretação dos dispositivos da Lei de Acesso à Informação, causando
heteronímia e falta de objetividade .45

ANÁLISE COMPARATIVA DO MODELO DE DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E
DOS ÓRGÃOS REGULAMENTADORES PARA APRIMORAMENTO DO ACESSO À
INFORMAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL
Como já exposto no Capítulo 1, o direito de acesso à informação pública é um direito
44
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FERREIRA, Emanuelle Geórgia Amaral; SANTOS, Elisete Sousa; MACHADO, Miriam Novaes. Política de informação no Brasil: a lei
de acesso à informação em foco.Múltiplos Olhares em Ciência da Informação, v.2, n.1, 2012, p. 10.

702
Produção Científica CEJURPS – 2015

humano e, portanto, faz-se necessária uma conduta enérgica do Estado a fim de assegurar a sua
efetivação. Inegavelmente, o êxito na aproximação entre cidadão e Estado e, consequentemente,
do acesso à informação pública, depende quase que exclusivamente da administração pública.
Neste sentido, passa-se agora a fazer uma análise comparada entre a forma como referido
direito é regulado no México, Reino Unido e Brasil, a fim de buscar o aprimoramento do modelo
deste último. Posteriormente, faz-se o foco em um elemento determinante específico: o órgão
regulamentador.
Isto porque este parece ser o ponto nevrálgico da efetivação do direito de acesso à
informação pública. O Reino Unido não possui uma Constituição, e nem uma lei de acesso à
informação detalhada, mas logrou êxito em implementar uma cultura de abertura, apesar de um
passado de sigilo, graças a atuação de seu órgão regulamentador autônomo, o ICO.

DIREITO DE ACESSO
Em primeiro lugar, observa-se que dentro os países analisados, apenas o México possui
larga proteção constitucional do direito de acesso, o que se deve, em grande parte, à pressão do
partido de oposição e de grupos não governamentais, como os Oxaca.46 O Brasil possui apenas
um dispositivo direto, o art. 33, inciso XXXIII do documento magno. O Reino Unido, devido ao
sistema de governo, não possui uma Constituição, ou lei equiparada, restando prejudicada a
análise.
O México, pela atitude vanguardista e radical de emendar a própria Constituição com o
objetivo de alagar a proteção do direito de acesso à informação, obteve reconhecimento
internacional das nações e de organismos públicos, já que a promoção do direito de acesso à
informação permite, diretamente, a efetivação de outros direitos.47
O Brasil, ao invés de emendar a constituição no que tange ao direito de acesso à
informação pública, resolveu editar leis infraconstitucionais para regular o direito de acesso à
informação. E isto traz uma série de complicações práticas, como por exemplo a necessidade de se
interpretar conforme o texto legal, fazendo com que o entendimento dos dispositivos só venha a
46

LÓPEZ-AYLLÓN, Sérgio. La creación de laLey de Acceso a laInformaciónen México: una perspectiva desde elejecutivo federal. In:
LÓPEZ-AYLLÓN, Sérgio; CANTÚ,
Hugo Concha. Transparentar al Estado: laexperiencia mexicana de acceso a
lainformación. México:Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. p. 9-12.

47

JIMÉNEZ, Miguel Pulido. El acceso a la información es un derecho humano: propuesta para un estándar de acceso a la
información de organismos públicos de derechos humano, p. 10.
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se firmar depois de anos.
Gilmar Mendes demonstra a problemática de ter os sentidos da lei infraconstitucional
alterados pela interpretação dos tribunais:
A eliminação ou fixação, pelo Tribunal, de determinados sentidos normativos do texto, quase
sempre tem o condão de alterar, ainda que minimamente, o sentido normativo original determinado
pelo legislador. Por isso, muitas vezes a interpretação conforme levada a efeito pelo Tribunal pode
48
transformar-se numa decisão modificativa dos sentidos originais do texto.

Quanto aos mecanismos de interpretação, novamente o México é o único dentre os países
analisados que possui previsão legal acerca da forma de interpretação da legislação acerca do
direito de acesso à informação. Neste quesito, aliás, o México é o único país do globo que tem um
dispositivo acerca da forma de interpretação dos dispositivos de acesso à informação.49
Este ponto guarda significativa relevância, uma vez que a lacuna interpretativa permite que
a administração pública responda incorretamente, fundamente de maneira controversa, ou
simplesmente não responda o requerimento, até que o mecanismo judicial seja acionado para
desclassificar a interpretação dada pelo organismo público, obrigando-o a responder o
requerimento administrativo.50
A preocupação com a forma de interpretação dos mecanismos de acesso à informação
pública é particularmente importante para evitar a necessidade de se adentrar a esfera judicial,
pois como aponta Villanueva, a cultura do sigilo ainda muito enraizada no Estado, também está
presente no Poder Judiciário.51Logo, quanto mais se puder reduzir a necessidade de fixação de
interpretação de mecanismos por parte do Judiciário, mais facilmente o direito de acesso à
informação pública poderá ser efetivado.
Outro aspecto relevante é a possibilidade de desclassificar uma informação como sigilosa,
quando estiver em jogo investigações de crimes contra a humanidade ou suspeitas de violação de
crimes contra a humanidade. Neste quesito, apenas o México possui um dispositivo que trata
expressamente da temática.
Por fim, cabe ressaltar que um ambiente de acesso à informação só logra êxito se existe
48
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uma cultura de abertura, uma vez que as hipóteses de exceção são sempre bem subjetivas (podese negar acesso em caso de risco à segurança nacional, e assim, não é difícil negar o acesso à
informação, pautando-se em tal justificativa). Assim, é necessário que o servidor, quando receba
uma informação pública, reúna todos seus esforços e busque responder a informação com o maior
grau de assertividade possível.
O teor das orientações dada pelo ICO, por exemplo, são direcionadas a própria conduta
subjetiva do servidor, orientando-o a ser claro, objetivo, e que tenha uma atitude proativa,
fornecendo maior número de informações possíveis52. Muito diferente das orientações dadas pela
CGU aos servidores, que focam em orientações formais, trazendo requisitos para aceite ou não da
informação, mas deixando de lado a orientação da atitude e do espírito do servidor, diante de uma
solicitação de informação pública53.

ÓRGÃO REGULAMENTADOR
O sucesso de uma cultura de abertura e da regulação do direito de acesso à informação
pública se dá, em grande parte, a existência de um eficiente órgão regulamentador, como já
exposto alhures.
Assim, passa-se agora a analisar as características dos órgãos regulamentadores do México
e Reino Unido, (IFAI e ICO, respectivamente), que podem contribuir para aprimorar o modelo
brasileiro de acesso à informação pública.

AUTONOMIA E ABRANGÊNCIA
Realizando a análise comparada dos órgãos regulamentadores, observa-se um primeiro
ponto que pode ser aprimorado pelo método comparado: o vínculo entre o órgão regulamentador
e o Estado. No caso do IFAI do México e do ICO no Reino Unido, ambos possuem autonomia
financeira e administrativa em relação a administração pública, se assemelhando a um regime de
agência reguladora, eis que tem as mesmas características de uma autarquia, e seus dirigentes são
estáveis.

52
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em:<www.ico.gov.uk/eventual.aspx?id=33>. Acesso em: 13 mar. 2015.

53

BRASIL. Ouvidoria Geral da União. Orientações para a implementação da lei de acesso à informação nas ouvidorias públicas:
rumo ao sistema participativo. Brasília: CGU, 2012, p. 44.
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Situação muito diferente é a do Brasil, já que a CGU é um órgão público totalmente
subordinado à União, o que limite, indiscutivelmente, o seu poder de atuação, não possuindo
sequer capacidade postulatória.
Por ser um órgão público, a CGU não possui personalidade jurídica própria assim nem
capacidade para propor ações judiciais, nem autonomia decisória e tampouco patrimônio próprio.
Ressalte-se que o órgão público não ter personalidade jurídica, logo não tem vontade própria. Todos
eles são meros instrumentos de ação do Estado, não podendo ser sujeitos de direitos e obrigações.
Pode-se dizer que são centros de competência especializados, dispostos, na intimidade de uma
pessoa jurídica, com a intenção de garantir especialização nas atividades prestadas e,
54
consequentemente, maior eficiência.

Dizer que a CGU é um órgão público é dizer, em outras palavras que possui um poderoso
vínculo com a administração pública direta, denominado hierarquia.55A alocação da CGU como um
órgão pertencente a administração direta já traz um grande contraste em relação ao IFAI e ao ICO,
que possuem autonomia.
Quanto à abrangência, observa-se que o IFAI possui aplicação tanto no executivo, quando
no judiciário e no legislativo federal, além de traçar também diretrizes para a esfera estadual e
municipal.56No caso do ICO, este possui abrangência em todo o Reino Unido, e em todas as
esferas, com exceção das decisões do Primeiro Ministro, e excetuando-se também a Escócia, que
possui regulamentação própria. Já o enquanto que o CGU possui aplicação apenas no âmbito do
executivo federal.
A força das decisões também merece destaque: enquanto que no Brasil há sempre a
possibilidade de se recorrer às instâncias do Poder Judiciário, no México, não cabe qualquer
recurso das decisões do IFAI em relação aos efeitos à administração pública.
Outra característica típica dos órgãos regulamentadores já visto no capítulo anterior, é a
obrigação de, proativamente, fiscalizar a atuação da administração pública no que diz respeito a
promoção de uma cultura de abertura, exercendo um verdadeiro poder de polícia.
Neste sentido, o IFAI no México tem a capacidade de analisar recursos e rever decisões que
neguem acesso à informação, além do dirigente possuir estabilidade. O ICO do Reino Unido
também tem atuação proativa, pois cria mecanismos para facilitar o acesso à informação, bem
54
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como realiza estudos estatísticos de tempos em tempos. 57
Ao observar esta característica fiscalizatória própria dos órgãos regulamentadores do
acesso à informação, é nítido que tal atuação resta prejudicada no Brasil, ante a ausência de
autonomia do órgão regulamentador em relação à administração pública direta, já que a CGU,
principal expoente da promoção do acesso à informação, está subordinado ao Estado.

ESPECIFICIDADE
Outro aspecto que merece destaque é o fato de que o IFAI do México e o ICO do Reino
Unido tratam especificamente da promoção do acesso à informação pública e da proteção dos
dados pessoais, enquanto que a CGU possui uma série de outras atribuições, como já exposto
acima. Assim, o acesso à informação acaba tendo que disputar espaço com outas funções do
referido órgão.
O Brasil já criou autarquias em diversos momentos da história, pois para a prestação de
determinados serviços, faz-se imperiosa a devida autonomia administrativa e financeira. Este é o
caso por exemplo, da criação do Instituto Social do Seguro Social, para a previdência e seguridade
social, e das agências reguladores, cuja função é controlar as atividades de interesse público
exercidas por particulares. 58
Poder-se ia trazer a baila as ouvidorias federais numa tentativa de demonstrar certa
especialização na promoção do acesso à informação pública. Porém, a análise de suas atribuições
demonstra o contrário:
A Ouvidoria-Geral da União, ligada à Controladoria-Geral da União (CGU), é responsável por receber,
examinar e encaminhar denúncias, reclamações, elogios, sugestões e pedidos de informação
59
referentes a procedimentos e ações de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

Observa-se, de igual forma, que as atribuições da OGU são muito mais amplas que apenas
a promoção do acesso à informação pública. O mesmo acontece com as ouvidorias em nível
estadual e municipal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observou-se que a efetivação do direito de acesso à informação pública depende de uma
atitude enérgica do Estado, criando mecanismos que permitam uma real aproximação do
postulante com as informações publicas. Sendo um direito humano que depende, quase que
inteiramente, da atuação estatal, são necessárias diretrizes firmes e claras para que tal direito não
encontre óbice à aplicação prática.
O alargamento da Constituição, como fez o México, bem como a fixação de formas de
interpretação dos dispositivos de acesso à informação pública, e a hipótese de desclassificação de
informações sigilosas na investigação de crimes contra a humanidade, são situações quem podem
ser incorporadas pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Em diversas ocasiões, o Brasil já emendou a Constituição quando tratou de direitos
humanos de segura geração, como por exemplo a previdência social, logo, tal atitude poderia ser
replicada quando se fala em acesso à informação pública.
Além disto, a promoção de uma cultura de abertura passando pela mentalidade dos
servidores também é medida essencial, como demonstrou a análise comparada com o Reino
Unido, que foi capaz de migrar, com eficácia, de um passado pautado no sigilo.
O ponto nevrálgico é indiscutivelmente a necessidade da criação de um órgão
regulamentador com autonomia financeira e administrativa, para a efetivação do direito de acesso
à informação. Tanto o Reino Unido quanto México possui referidos órgãos, e o sucesso da
implementação de uma cultura de abertura, se deve em grande parte, a existência destes órgãos.
Além da autonomia, a especificidade, a abrangência e a possibilidade de exercício do
ostensivo do poder de polícia, são outros pontos de destaque, cuja análise comparada pode servir
para aprimoramento do modelo brasileiro, já que o aceso à informação pública, mas que um
direito humano que encerra em si mesmo, serve para a efetivação de outros direitos
fundamentais da sociedade.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA E SISTEMA CARCERÁRIO: ASPECTOS GERAIS DOS EFEITOS
DE SUA APLICAÇÃO

Célio Acelino dos Santos Júnior1
Murilo Justino Barcelos2

RESUMO
O presente trabalho realiza uma abordagem acerca da justiça restaurativa realizando
contrapontos com a situação carcerário no Brasil. Inicialmente é apresentado um panorama
sintético sobre a justiça restaurativa, com conceitos, efeitos e formas de implementação.
Posteriormente é apresentado brevemente o cenário do sistema carcerário brasileiro,
demonstrando ponderações sobre o mesmo, ainda não tendo sido esgotado o tema. Em linhas
finais é realizado uma explanação acerca dos benefícios da implantação justiça restaurativa com
reflexos diretos no sistema carcerário. Para abordagem do assunto foi realizada por intermédio de
pesquisa bibliográfica, com método indutivo.

PALAVRAS-CHAVE: Justiça Restaurativa. Sistema Carcerário.
INTRODUÇÃO
Considerando a criminalidade e o sistema judicial escolhido para a esfera criminal do
direito, neste trabalho busca-se explorar a possibilidade de ser encontrado caminhos de resolução
de conflito entre vítima e infrator por meio da Justiça Restaurativa.
Inicialmente é demonstrado a caracterização, formas de aplicação e conceitos da Justiça
Restaurativa, abordando a mesma como liame capaz de organizar o elo vítima e infrator sem a
necessidade de ser demandado judicialmente para a validação da resolução.
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Posteriormente é abordado o sistema carcerário brasileiro e sua situação atual,
perpassando pelo período de implantação e apresentando sinteticamente a defasem entre a
demanda existente e a estrutura fornecida pelo estado.
Em um terceiro momento é apresentado os reflexos que poderiam existir diante da
implantação de uma política pública enfatizando a justiça restaurativa diante do sistema
carcerário.
O Método utilizado na fase de investigação foi o Indutivo e, nas diversas fases da pesquisa
foram acionadas as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais, da pesquisa
bibliográfica e do fichamento.

DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
Como uma esfera alternativa ao sistema judicial posto em grande parte dos países, a
aplicação da justiça restaurativa vem ganhando corpo nas últimas décadas, quando aprimorado
seu estudo e medidas para que sejam possíveis a sua aplicação no campo real.
Abordando os primeiros movimentos da Justiça Restaurativa no Brasil, colacionamos
Pinho3:
Por consequência natural, os conceitos da justiça restaurativa chegaram ao Brasil, principalmente a
partir da observação e do estudo do direito comparado, trazendo à baila suas premissas, aplicações
e experiências que lograram êxito. Por isso, é necessário registrar que o modelo restaurativo no
Brasil não é cópia dos modelos estrangeiros, pois nosso modelo é restritivo, e carece de muitas
transformações legislativas para a aplicação integral da justiça restaurativa. Ademais, como a justiça
restaurativa é um processo de constante adaptação, é de bom alvitre sempre a adequação
necessária à realidade brasileira.

Para ilustrar a experiência de um país estrangeiro, colacionamos os dizeres de Marshall4
sobre a Nova Zelândia:
O movimento da Nova Zelândia é independente e foi gerado a partir da grande insatisfação na
comunidade Maori pela maneira que eles e seus jovens eram tratados pelas agências sociais e pelo
sistema de justiça criminal. As famílias Maori (whanau) e os enormes grupos tribais (hapu) não
sentiam-se contemplados pelos processos dos tribunais. Os jovens infratores recebiam sanções sem
sentido antes de serem liberados para voltarem a cometer infrações, ou eram recolhidos a
instituições punitivas, que os isolava de qualquer influência social positiva de suas famílias. As

3

PINHO, Rafael Gonçalves de. Justiça Restaurativa: um novo conceito. Revista Eletrônica de Direito Processual - REDP da PósGraduação Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ, Rio de Janeiro, v. 3, a. 3, 2009.
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em Valores. n: Bastos, Márcio Thomaz; Lopes, Carlos e Renault, Sérgio Rabello Tamm (Orgs.). Justiça Restaurativa : Coletânea de
Artigos. Brasília: MJ e PNUD, 2005.

714
Produção Científica CEJURPS – 2015

famílias (whanau) são fundamentais para a identidade e autoestima, e os Maori procuraram formas
pelas quais os whanau poderiam desempenhar um papel mais significativo na reabilitação e
reintegração dos menores infratores.

Após um diálogo amplo e discussões por mais de dois anos, o sistema de Justiça
Restaurativa na Nova Zelândia optou por uma abordagem baseada em valores para definir os
padrões da boa prática. A Rede acredita que tal abordagem permite uma prática flexível
enquanto, ao mesmo tempo, fornece diretrizes precisas e exequíveis para determinar se os
processos específicos são realmente restaurativos quanto a seus efeitos. Em junho de 2003 a Rede
adotou declaração a seguir, que foi esboçada por nós. Embora ainda seja um trabalho em
construção, nós acreditamos que represente uma abordagem viável e nova à tarefa de assegurar a
boa prática.
Voltando para Diante do contínuo aumento da criminalidade em âmbito geral, a
necessidade de tratar-se esse fenômeno de acordo com sua complexidade o coloca na ordem do
dia. Para Gomes Pinto5:
A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a vítima e o infrator, e,
quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, como sujeitos
centrais, participam coletiva e ativamente na construção de soluções para a cura das feridas, dos
traumas e perdas causados pelo crime. [...]
A justiça restaurativa é uma luz no fim do túnel da angústia de nosso tempo, tanto diante da
ineficácia do sistema de justiça criminal como a ameaça de modelos de desconstrução dos direitos
humanos, como a tolerância zero e representa, também, a renovação da esperança.
Conforme o conceito colacionado acima, a Justiça Restaurativa se perfaz em uma força de trabalho
em conjunto para ser recuperado o ato realizado pelo infrator.

Desta forma, não seriam esquecidos os atos realizados, mas sim, procurados uma forma de
corrigir e sanar as ações ocorridas de forma em que a vítima se sentisse recuperada, e ao mesmo
tempo, o infrator tenha pedagogicamente ciência do que realizou e repare seu erro.
Neste sentido escreve Scuro Neto6:
“fazer justiça” do ponto de vista restaurativo significa dar resposta sistemática às infrações e a suas
consequências, enfatizando a cura das feridas sofridas pela sensibilidade, pela dignidade ou
reputação, destacando a dor, a mágoa, o dano, a ofensa, o agravo causados pelo malfeito, contando
para isso com a participação de todos os envolvidos (vítima, infrator, comunidade) na resolução dos
problemas (conflitos) criados por determinados incidentes. Práticas de justiça com objetivos
restaurativos identificam os males infligidos e influem na sua reparação, envolvendo as pessoas e
transformando suas atitudes e perspectivas em relação convencional com sistema de Justiça,
5

6

GOMES PINTO, Renato Sócrates. Justiça restaurativa é possível no Brasil. Justiça restaurativa. Brasília, Ministério
Justiça e
Programadas
Nações Unidas para
o Desenvolvimento – PNUD, 2005.
SCURO NETO, Pedro. Manual de Sociologia Geral e Jurídica. 4ª edição. São Paulo: Saraiva, 2000.
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da

significando, assim, trabalhar para restaurar, reconstituir, reconstruir; de sorte que todos os
envolvidos e afetados por um crime ou infração devem ter, se quiserem, a oportunidade de
participar do processo restaurativo.

Esta ação em conjunto pode auferir grandes resultados na correção do fato consumado,
podendo trazer para as partes a reparação pretendida. Neste mesmo sentido Renato de Vitto7
explana:
A prática restaurativa em si, que deve reunir essencialmente vítima e ofensor e os técnicos
responsáveis pela condução dos trabalhos (normalmente denominados facilitadores), e pode incluir
familiares ou pessoas próximas a estes, além de representantes da comunidade, e os advogados dos
interessados, se o caso. Deve ocorrer preferencialmente em local neutro para as partes, e se
desenrola, basicamente, em duas etapas: uma na qual são ouvidas as partes acerca dos fatos
ocorridos, suas causas e consequências, e outra na qual as partes devem apresentar, discutir e
acordar um plano de restauração. Ressalte-se que é fundamental assegurar aos participantes boa
informação sobre as etapas do procedimento e consequências de suas decisões, bem como garantir
sua segurança física e emocional. Nesta ocasião o papel dos facilitadores é muito importante, os
quais devem ser tão discretos quanto possível, no sentido de não dominarem as ações do evento,
mas conduzirem as partes no caminho de lograr, por seus próprios meios, o encontro da solução
mais adequada ao caso. Há de ser resguardado o sigilo de todas as discussões.

Conforme o exposto é de grande importância a condução dos trabalhos, de modo a ser
respeitado a integridade das partes bem como o sigilo da condução realizada.
A equipe técnica envolvida para a gestão do procedimento deve estar efetivamente
preparada para que se tenha um resultado favorável, pois esta terá influência direta no resultado
dos trabalhos.
Modo de Justiça

Retributiva

Distributiva

Restaurativa

SANÇÃO

Pena

Tratamento

Compromisso

INFRATOR

Você não presta, Você é um coitado, O que fez teve
preferiu

cometer pessoa

uma

infração,

será

punido

e problemática

consequências
que causou

prejuízos.

na não tem toda a Você

proporção do que culpa pelo que fez. responsável
fez.

e
é
e

Vamos cuidar de capaz de reparar o
você, para o seu que fez.
próprio bem.

7

VITTO, Renato Campos Pinto de. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos. Justiça Restaurativa Coletânea de
Artigos. 2005. Disponível em: http://www.ufpe.br/ppgdh/images/documentos/jrestaurativa.pdf acesso em:17 de abril de 2015.
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VÍTIMA

Ao

fazer

justiça As

necessidades Precisa

fazer

o

punimos o infrator do infrator e da possível para que
e

beneficiamos Justiça,

você também.

não

as o infrator repare o

suas, são a nossa dano que causou.
maior
preocupação.

COMUNIDADE

Intimidar

é

a O infrator deve ser, A

melhor forma de na

medida

obrigar o infrator a possível,
entender que seu reabilitado

comunidade

do deve

contribuir

para que as partes
por assumam

e

ato é inadmissível especialistas.

cumpram

o

e a controlar sua

compromisso.

conduta.

Tabela Comparativa entre modos de Jutiça.8
Segundo Mark Umbreit9 como “o processo que proporciona às vítimas de crimes contra a
propriedade e crimes de lesão corporal leve a oportunidade de encontrar os autores do fato
(ofensores) em um ambiente seguro e estruturado com o escopo de estabelecer direta
responsabilidade dos ofensores enquanto se proporciona relevante assistência e compensação à
vítima.
A mediação realizada na justiça restaurativa para Scardacion10 “representa a modalidade
de aplicação da justiça restaurativa que melhor promove a reapropriação do processo penal pelas
partes, enquanto outras formas de justiça restaurativa permanecem fundadas na função de
autoridade do Estado” (tradução livre).
Abordando os principais tópicos da Justiça Restaurativa, Silvana Sandra Paz e Silvina
Marcela Paz11 mencionam:
1. O delito é mais que uma violação à lei é um desafio à autoridade do governo
2. O delito implica um rompimento em três dimensões: Vítima/delinquente/comunidade.

8

SCURO NETO, Pedro. Sociologia Geral e Jurídica . Manual dos cursos de Direito. São Paulo: Saraiva: 275.

9

UMBREIT, Mark. The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research. São Francisco, CA:
Ed. Jossey Bass, 2001.

10

SCARDACIONE, Gilda; BALDRY, Anna; SCALI, Melania. La mediazone penale. Milão: Giuffrè, 1998.

11

PAZ, Silvana Sandra; PAZ, Silvina Marcela. Justiça Restaurativa - Processos Possíveis. Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto,
(orgs.), 2005. Justiça Restaurativa (Brasília – DF: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD), 2005.
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3. O delito fere a vítima e a comunidade
4. A vítima, a comunidade e o delinquente, todos, devem participar para determinar o que está
ocorrendo e qual o caminho mais adequado para a restauração do dano
5. A resposta deve basear-se nas necessidades da vítima e da comunidade e nunca na necessidade
de evidenciar a culpa do infrator, os perigos que este represente, nem sua história de delitos.

Por outro lado, não podemos deixar de considerar que a Justiça Restaurativa deve coexistir
com valores fundamentais para a sua efetividade. Neste sentido elencamos três princípios
mencionados por Marshall12:
Participação: Os mais afetados pela transgressão – vítimas, infratores e suas comunidades de
interesse – devem ser, no processo, os principais oradores e tomadores de decisão, ao invés de
profissionais treinados representando os interesses do Estado. Todos os presentes nas reuniões de
justiça restaurativa têm algo valioso para contribuir com as metas da reunião.
Respeito: Todos os seres humanos têm valor igual e inerente, independentemente de suas ações,
boas ou más, ou de sua raça, cultura, gênero, orientação sexual, idade, credo e status social. Todos
portanto são dignos de respeito nos ambientes da justiça restaurativa. O respeito mútuo gera
confiança e boa-fé entre os participantes.
Honestidade: A fala honesta é essencial para se fazer justiça. Na justiça restaurativa, a verdade
produz mais que a elucidação dos fatos e o estabelecimento da culpa dentro dos parâmetros
estritamente legais; ela requer que as pessoas falem aberta e honestamente sobre sua experiência
relativa à transgressão, seus sentimentos e responsabilidades morais.

Os movimentos sociais e a educação da sociedade civil trouxeram esclarecimentos ao
cidadão comum de modo a perceber que o estado não possui condições de sozinho recuperar a
situação da criminalidade instaurada. Sobre o assunto colacionamos Costa13: Em verdade, a
sociedade civil percebeu que o Estado não possui condições de atender a todas as demandas da
modernidade e isto tem resultado na formação de movimentos civis que supram essas lacunas
deixadas pelo Estado, pois a sociedade está sempre em evolução e, à medida que alcança
determinados direitos, buscam outros e assim sucessivamente. Na contemporaneidade, então,
essa nova sociedade com novas perspectivas tem encontrado suporte, dentre outros, na Justiça
Restaurativa.
Para tanto a Justiça Restaurativa vem com uma esperança para solução de conflitos fora
dos tribunais morosos da Justiça Convencional, consoante menciona Rolim14:

12

MARSHALL, Chris; BOYACK, Jim; BOWEN, Helen. Como a Justiça Restaurativa Assegura a Boa Prática: Uma Abordagem Baseada
em Valores. Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto, (orgs.), 2005. Justiça Restaurativa (Brasília – DF: Ministério da Justiça e
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD), 2005.
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COSTA, Marli Marlene Morais da. O acesso à justiça em debate: a justiça restaurativa como alternativa para o exercício da
cidadania. Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC marlicosta15@yahoo.com.br.
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nasceu para humanizar e conter um processo criminalizante e punitivo cada vez mais crescente,
onde não há lugar para os protagonistas do conflito, desviados das suas faces humanas e das suas
responsabilidades para com o todo. Nesse sentido, a justiça restaurativa parece ir além do estado de
paz anterior ao conflito para reconstruir a concepção ampliada de justiça; para fazer valer o contexto
significativo da inclusão social como elemento indissociável de democracia, e para enfatizar o valor
da responsabilidade como padrão ético individual e coletivo insubstituível.

Desta forma, para podermos observar os efeitos de sua aplicação dentro do nosso país
passamos a abordar o nosso sistema carcerário.

SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO
Uma vez apresentada a justiça restaurativa, passamos a abordar o sistema carcerário
brasileiro, observando a sua implantação e a situação em que se encontra nos dias atuais.
Na década de 30, o que predominou na intenção no legislador era a tentativa de ‘reeducar
o infrator’, implantando um sistema que pudesse fazer essa recuperação de maneira pedagógica.
Neste sentido, colacionamos Carvalho Filho15:
Em 1935, o Código Penitenciário da República propunha que, além de cumprir a pena, o sistema
também trabalhasse pela regeneração do detento. Era, de fato, o surgimento das penas de prisão
com trabalho – o condenado tinha a obrigação de trabalhar diariamente dentro dos recintos dos
presídios, que em alguns casos podia ser perpétua, e de prisão simples, que consistia na reclusão
pelo tempo marcado na sentença, a ser cumprida nas prisões públicas que oferecerem maior
comodidade e segurança e na maior proximidade que for possível dos lugares dos delitos.
A penitenciária agiria justamente onde aquelas instituições falharam: na imposição de rotinas, no
estímulo à reflexão, ao trabalho e ao arrependimento, na disciplina e na distribuição de castigo físico
para quem desobedecesse às regras do confinamento. A vantagem do sistema [...] estava na
possibilidade de adaptar o preso à rotina industrial: o trabalho em oficinas, durante oito ou dez
horas diárias, compensava custos do investimento e dava perfil mais racional ao presídio.

A proposição inicial foi muito nobre, porém, infelizmente com o passar dos anos
observamos que eu raros casos foi auferido a estimada regeneração almejada, e tornou uma crise
de incontáveis consequências, como menciona Dotti16:
A crise carcerária constitui um antigo problema penal e penitenciário, com acentuado cariz
criminológico. Ela é determinada, basicamente, pela carência de estruturas humanas e materiais e
tem provocado nos últimos anos um novo tipo de vitimidade de massa. O presidiário é, as mais das
vezes, um ser errante, oriundo dos descaminhos da vida pregressa e um usuário da massa falida do
sistema.

Em que pese o Estado tenha criado um sistema inicialmente de possível sucesso, deixou a

caminho para os direitos humanos? Porto Alegre: IAJ.
15

CARVALHO FILHO, Luiz Francisco. A prisão. São Paulo: Publifolha, 2002.

16

DOTTI, René Ariel. A crise do sistema penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
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mercê os operadores desse sistema, não os concedendo a devida guarida para implementação,
conforme menciona Mirabete17:
Embora se reconheça que os mandamentos da Lei de Execução Penal sejam louváveis e
acompanhem o desenvolvimento dos estudos a respeito da matéria, estão eles distanciados e
separados por um grande abismo da realidade nacional, o que a tem transformado, em muitos
aspectos, em letra morta pelo descumprimento e total desconsideração dos governantes quando
não pela ausência dos recursos materiais e humanos necessário a sua efetiva implantação.

Incorrendo em uma extrema situação de descompasso com a necessidade atual, o sistema
carcerário se confronta com a realidade sem condições de abarcar a demanda existente.
Essa demanda exorbitante pode ser oriunda de um reflexo (consequência) educacional
carente na fonte, e imputando em formação de pessoas sem as devidas oportunidades ou
também oriunda de um excesso de regulamentações legislativas, como menciona Dotti18:
No campo da administração da justiça penal os seus operadores estão sofrendo a amarga
experiência da inflação legislativa, responsável por um tipo de direito penal do terror que, ao
contrário de seu modelo antigo, não se caracteriza pelas intervenções na consciência e na alma das
pessoas, tendo à frente as bandeiras do preconceito ideológico e da intolerância religiosa. Ele se
destaca, atualmente, em duas perspectivas bem definidas: a massificação da responsabilidade
criminal e a erosão do sistema positivo.

Comentando o aumento exorbitante da população carcerária e o sistema carcerário
citamos Mariath19:
no Brasil, os presos se amontoam em espaços minúsculos, tendo sua autoestima e suas chances de
recuperação diminuídas. Observam diariamente o descumprimento dos dispositivos da Lei de
Execução Penal. (LEP). O sofrimento ganha imensuráveis dimensões quando aos presos adicionamse suas famílias, multiplicadores da angústia e de dor àqueles impostas. Desde a concepção, os
principais estabelecimentos penais do país foram idealizados para abrigar o maior número possível
de presos. Os grandes complexos misturam pessoas que cumprem pena por tipificações penais de
amplo espectro de ofensas, bem como os que sequer foram julgados, permitindo a interação entre
presos provisórios e primários, levados ao cárcere em face de delitos de pequena monta, com os
“profissionais” do crime.
Com mais de 420.000 (quatrocentos e vinte mil) presos e apenas 290.000 (duzentos e noventa mil)
vagas, o sistema penitenciário nacional, contrariando frontalmente a Constituição Federal e a Lei de
Execução Penal, ante a ausência as Comissões Técnicas de Classificação na imensa maioria dos
estabelecimentos penais do país, transformou-se em um verdadeiro “depósito de pessoas”, que
nada mais têm a fazer senão interagir entre si, trocando experiências e ampliando, de forma
organizada, suas redes criminosas. Ademais, estima-se que existam mais de 300.000 (trezentos mil)
mandados de prisão a serem cumpridos.

Consoante o citado, o número de pessoas em cumprimento de pena é muito superior à
17

MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal.São Paulo: Atlas, 2007.

18

DOTTI, René Ariel. A crise do sistema penal, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

19

MARIATH, Carlos Roberto; SANTA RITA, Rosangela Peixoto. Polícia Penitenciária: reflexo do sistema penal simbólico. Brasília,
2008.
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capacidade das penitenciárias brasileiras, sendo que, esta informação é de conhecimento público,
estando os responsáveis pelo sistema e pela criação das legislações pertinentes cientes da
defasagem atual. Inclusive, neste mesmo sentido o Centro Internacional de Estudos Carcerários20,
publicou em 2013 um texto versando sobre esta situação:
A macro comunidade nos presídios é de conhecimento do poder público, no entanto, cada vez mais
a população carcerária cresce e poucos presídios são construídos para atender à demanda das
condenações. A superpopulação nos presídios representa uma verdadeira afronta aos direitos
fundamentais. Nesse aspecto, basta citar o art. 5º, XLIX, da Carta Magna (a qual assegura aos presos
o respeito à integridade física e moral), bem como lembrar que a dignidade da pessoa humana é um
dos princípios basilares da Constituição. Impende salientar que a própria Lei de Execução Penal (LEP),
no seu art. 88, estabelece que o cumprimento da pena se dê em cela individual, com área mínima de
seis metros quadrados. Ademais, o art. 85 da LEP prevê que deve haver compatibilidade entre a
estrutura física do presídio e a sua capacidade de lotação. Nesse contexto, a superlotação tem como
efeito imediato a violação a normas e princípios constitucionais, trazendo como consequência para
aquele que foi submetido a uma pena privativa de liberdade uma "sobrepena", uma vez que a
convivência no presídio trará uma aflição maior do que a própria sanção imposta. A superlotação no
sistema penitenciário impede que possa existir qualquer tipo de ressocialização e atendimento à
população carcerária, o que faz surgir forte tensão, violência e constantes rebeliões.

Esta sobrepena mencionada é constantemente observada em maior parte das
penitenciarias nacionais, haja vista, o excesso de apenados em praticamente todas as unidades em
funcionamento.
Logicamente, o cumprimento da pena se torna, de longe uma regeneração daquele que
praticou um delito, fazendo com que o apenado saia de sua pena como cidadão pior que quando
ingressou.
A situação atual do sistema carcerário, abarca diversas situações dentre as quais citamos o
que escreveu Bitencourt21:
a) maus tratos verbais ou de fato (castigos sádicos, crueldade injustificadas, etc.); b) superlotação
carcerária (a população excessiva reduz a privacidade do recluso, facilita os abusos sexuais e de
condutas erradas); c) falta de higiene (grande quantidade de insetos e parasitas, sujeiras nas celas e
corredores); d) condições deficientes de trabalho (que pode significar uma inaceitável exploração do
recluso); e) deficiência dos serviços médicos ou completa inexistência; f) assistência psiquiátrica
deficiente ou abusiva (dependendo do delinquente consegue comprar esse tipo de serviço para
utilizar em favor da sua pena); g) regime falimentar deficiente; g) elevado índice de consumo de
drogas (muitas vezes originado pela venalidade e corrupção de alguns funcionários penitenciários ou
policiais, que permitem o tráfico ilegal de drogas); i) abusos sexuais (agravando o problema do
homossexualismo e onanismo, traumatizando os jovens reclusos recém-ingressos); j) ambiente
propício a violência (que impera a lei do mais forte ou com mais poder, constrangendo os demais
reclusos).

20

Centro Internacional de Estudos Carcerários (ICPS, 2013). Disponível em: http://revistavisaojuridica.uol.com.br. Acesso em: 10 de
abril de 2015.

21

BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas: 2º ed. São Paulo: Saraiva. 2001.
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O sistema se demonstra com características de um sistema falido, onde o maior objetivo de
sua implantação encontra-se longe de ser alcançado, pois o que deveria ser uma intermediação
entre fases da vida do apenado, saindo de uma ação ilegal para a sua recuperação se perde
mediante a realidade atual. Nesta senda, colacionamos Foucault22:
É,preciso que a justiça criminal puna em vez de se vingar.
Entre o crime e a volta ao direito e à virtude, a prisão constituirá um “espaço entre
dois mundos”, um lugar para as transformações individuais que devolverão ao
Estado os indivíduos que este perdera.

Diante da legislação confeccionada, o apenado em verdade possui direitos de receber uma
estrutura estatal que o coloque em condições de realizar sua ressocialização, conforme demonstra
Cavalcante23:
Dentre as garantias legislativas existentes, está o direito a assistência e a ressocialização do egresso,
a qual tem passado por grandes dificuldades para ser posta em prática no nosso ordenamento
jurídico executivo penal, exatamente, pela omissão que o Estado detém quanto a aplicabilidade
dessas normas.
A assistência ao egresso, como retro dito, possui como objetivo atenuar as consequências negativas
incidentes sobre a vida deste, o que preconiza a grande importância das medidas com tendência a
reforçar os laços que o ligam a sua família e à sociedade, criando uma cadeia de relações com o
mundo externo.

O estado acabou por não canalizar a atenção devida ao setor que demanda e influencia
diretamente na vida de toda a sociedade, refletindo no país como um todo e podendo o tornar
detentor de melhor qualidade de vida. Ainda abordando as condições de cumprimento de pena,
citamos Gomes24:
Por último, na fase final da execução da pena, a preponderância é para a integração social do
condenado ou internado (artigo 1º LEP). Na prática, entretanto, como já salientamos, o que ocorre
(quanto à pena de prisão) é só a função inocuizadora (função negativa), porque o Estado não tem
proporcionado condições de reinserção social do condenado.

Desta forma, de acordo com os citados, o estado não esta conseguindo dar ao sistema
carcerário a devida estrutura necessária para que seja possível auferir a sua finalidade legal. De
forma que passamos a abordar no próximo item a interação entre a Justiça Restaurativa e os
efeitos que poderemos ter diante de sua aplicação ante o sistema carcerário atual.
22

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: História da violência nas prisões. Tradução de Raquel Ramalhete. 36. ed. Petrópolis: Vozes,
2009.
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CAVALCANTE, Kleidson Lucena; SILVA, Iranilton Trajano da. A problemática da ressocialização penal do egresso no atual sistema
prisional brasileiro. Boletim Jurídico. São Paulo. 2010.
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Disponível

em:

EFEITOS DA APLICAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO SISTEMA CARCERÁRIO
De acordo com a sistemática apresentada no item específico da Justiça Restaurativa, esta
concede às partes envolvidas no fato crime a possibilidade de que sem ingressarem com um
processo crime na justiça comum, seja resolvido o dano existente.
Desta forma, por conseguinte, iremos nos deparar com uma série de reflexos no sistema
carcerário atual, haja vista a imensidão de apenados e réus que se encontram encarcerados.
Detalhe importante para a realização do procedimento é a inexistência de dúvida sobre a autoria
do fato, e restando ao autor a confissão do mesmo, sob pena de todo processo se perder.
O período do processo em si, se torna mais célere e objetivo, aproximando as partes com a
assessoria de profissionais qualificados, buscando desde o início, mitigar os efeitos do fato
ocorrido.
Para o resultado deste processo, teríamos uma espécie de consenso entre as partes, ligado
diretamente à restauração do fato e incutindo às partes uma série de compromissos, como
participação de programas, serviços comunitários, dentre outros. Porém, via de regra, esta
composição direta, não imputaria no cumprimento de pena e ingresso no sistema carcerário.
No resultado da “restauração” vítima e autor estariam se comprometendo com a busca de
revigorar-se, pois a inclusão do das partes em sistemas de recuperação, inclusão social,
recuperação de traumas e correção de condutas, não necessariamente passaria pelo fardo do
sistema carcerário nacional.
Não o bastante, também é possível imputar ao infrator a responsabilidade da sua conduta,
lhe imputando a recuperação da consequência gerado, como o pagamento e indenizações
pertinentes à sua feitura.
Por outro lado, a vítima poderá mais facilmente ver-se ressarcida, seja emocional ou
pecuniariamente, podendo ser buscado mediante programas de apoio a compreensão e
entendimento de todo o enredo acontecido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todo o exposto, após realizar este trabalho restou mais nítida a possibilidade da
contribuição que a implementação da Justiça Restaurativa pode trazer diretamente para o sistema
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carcerário nacional.
Trata-se de um caminho longo a ser percorrido, e no qual necessariamente perpassa por
uma preparação de equipes multidisciplinares e uma comunhão de esforços oriundos de diversos
setores.
Porém, é enfática a responsabilidade que o Estado exerce sobre a aplicação ou não da
Justiça Restaurativa no modelo de procedimentos aplicáveis.
A força motriz para a aplicação da Justiça Restaurativa necessariamente passará pelo crivo
estatal, e com este, possivelmente haverá uma redução da carga carcerária existente em nosso
país, para tanto, é preciso que seja retomado como prioridade este setor que se encontra a mercê
das políticas públicas.
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RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA: ASPECTOS DESTACADOS DA CONSTRUÇÃO
TEÓRICA DO CONCEITO

Paula Botke e Silva1

RESUMO
Com o presente artigo pretende-se expor a construção do conceito de dignidade humana
no pensamento ocidental, desde os autores clássicos até a atualidade. Inicia-se com a posição do
respeito à dignidade humana na Constituição da República Federativa do Brasil. Permeando as
ideias de Aristóteles, São Tómas de Aquino, entre outros, chega-se à concepção de Kant para a
dignidade humana.

PALAVRAS-CHAVE: Princípio; Fundamento; Valor; Estado Democrático de Direito; Dignidade da
Pessoa Humana; Argumentação, Kant.

INTRODUÇÃO
A “dignidade da pessoa humana” é fundamento expresso do Estado Democrático Brasileiro,
na mesma linha de importância de outros conceitos muito caros para a modernidade e pósmodernidade, a saber, a soberania; a cidadania; os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
e, por fim, o pluralismo político.
Diante, então, da indissociação da perspectiva constitucional da aplicação do direito,
partindo-se do pressuposto que não há texto de lei válido se inadequado diante dos direitos
fundamentais, parece ser o caminho natural do intérprete utilizar-se dos fundamentos deste
Estado Democrático de Direito e dos princípios da Constituição da República Federativa do Brasil
como norte em sua produção.
Face à crescente alusão à “dignidade da pessoa humana” como parâmetro na intepretação
1
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e aplicação do Direito e à elevada carga de abstração do conceito jurídico em questão, faz-se
necessário, como condição preliminar a utilização de tal conceito como fundamento
interpretativo, investigar como se deu a construção desse conceito no pensamento ocidental.
Objetiva-se com o presente estudo, então, a análise dos significados e dos conteúdos da
“dignidade da pessoa humana”, bem como o modo que se deu a construção - ou evolução - do
conceito até a modernidade.

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A Constituição da República Federativa do Brasil inicia seu texto tratando de seus princípios
fundamentais (Título I), listando a “dignidade da pessoa humana” como fundamento do Estado
Democrático de Direito, em seu art. 1º, III, logo após a cidadania, sendo conceitos intrinsecamente
ligados tanto à ideia de liberdade e quanto de igualdade, refletindo em direitos individuais e
sociais.
Vicente Paulo Barretto posiciona a “dignidade da pessoa humana” como princípio,
enaltecendo uma importância elevada na medida em que estabelece sua relação com a ética e os
direitos humanos:
Os direitos humanos situam-se, em virtude de suas características morais – o que torna essa
categoria jurídica uma forma de contestação radical à teoria jurídica positivista -, para além e acima
da organização estatal, deitando suas raízes, em última instância, na consciência ética coletiva. A
investigação sobre a natureza dos direitos humanos tem a ver com a busca dos modelos racionais e
lógicos, que deitam as suas raízes na construção historicamente verificável de que esses direitos
visam a proteção de bens e valores, que no seu todo constituem o cerne da dignidade humana e que
foram sendo construídos no espaço público da sociedade democrática nos últimos dois séculos. O
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana ganha, assim, substância moral e jurídica,
passando a integrar o sistema normativo, perdendo o seu caráter adjetivo, mas não sendo um
simples ideal, pouco definido e dependente da vontade mutante do legislador[ sem destaques no
2
original] .

Cármem Lúcia Antunes Rocha, em ao menos dois ensaios aborda a questão da “dignidade
da pessoa humana”, preocupando-se com sua positivação pela última Constituinte brasileira.
Observa, primeiramente, que tal princípio é norma jurídica e é magno, sentenciando que “tudo
que fizer mal à espécie humana poder estar a contrariar norma constitucional”3. A falta de
profundidade da análise se deva, talvez, pelo fato de se cuidar de simples transcrição de palestra
2

BARRETO, Vicente de Paulo. Reflexões sobre os direitos sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org). Direitos Fundamentais Sociais:
estudos de direito constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 107-134
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ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. A dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro , n.252, p.15-24, set./dez. 2009. p. 15-6.
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proferida pela autora na Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas,
decorrente de gravação da palestra que não contou com a revisão da palestrante, como esclarece
a primeira nota do texto.
Em outro artigo, entretanto, Rocha desenvolve o pensamento, qualificando o respeito à
dignidade humana como princípio:
O sistema normativo de Direito não constitui, pois, por óbvio, a dignidade da pessoa humana. O que
ele pode é tão-somente reconhecê-la como dado essencial da construção jurídico-normativa,
princípio do ordenamento e matriz de toda organização social, protegendo o homem e criando
garantias institucionais postas à disposição das pessoas a fim de que elas possam garantir a sua
eficácia e o respeito à sua estatuição. A dignidade é mais um dado jurídico que uma construção
acabada no Direito, porque se firma e se afirma no sentimento de justiça que domina o pensamento
4
e a busca de cada povo em sua busca de realizar as suas vocações e necessidades.

José Afonso da Silva sustenta que a palavra princípio contida no Título I é equívoca, pois
princípio identifica-se com a norma que contém o início ou esquema de um órgão, entidade ou de
programa, não sendo neste sentido ali empregada que, para o autor, é o “mandamento nuclear de
um sistema”5 - expressão que tomou de Celso Antônio Bandeira de Mello, como se vê na nota de
rodapé 3 - qualificado de princípio político-constitucional positivado em norma-princípio.
Em artigo específico sobre o assunto, da Silva afirma não acreditar tratar-se a dignidade
humana um princípio constitucional fundamental, já que acredita que tal conceito se refere
apenas à estruturação do ordenamento constitucional, portanto mais limitado do que os
princípios constitucionais gerais, que envolvem toda a ordenação jurídica. É conceito de amplo
sentido normativo-constitucional. Afirma ele que
A eminência da dignidade da pessoa humana é tal que é dotada ao mesmo tempo da natureza de
valor supremo, princípio constitucional fundamental e geral que inspiram a ordem jurídica. Mas a
verdade é que a Constituição lhe dá mais ou menos isso, quando a põe como fundamento da
República Federativa do Brasil construída em Estado Democrático de Direito. Se é fundamento, é
porque se constitui num valor fundante da República, da Federação, do País, da Democracia e do
Direito. Portanto, não é apenas um princípio da ordem jurídica, mas o é também da ordem política,
social, econômica e cultural. Daí sua natureza de valor supremo, porque está na base de toda a vida
6
nacional .

Nessa concepção, então, cuida-se de um "valor supremo", para além da ordem jurídica,
sendo "a base de toda a vida social".
4

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. O princípio da dignidade da pessoa humana e a exclusão social. Revista Interesse Público, v. 4, p.
23-48, 1999. p.25.

5

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005.p. 91-3.

6

SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de Direito Administrativo. Rio
de Janeiro, Renovar v.212, p. 89-94, abr. 1998. p. 92-93).
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Ingo Wofgang Sarlet, por sua vez, leciona que a dignidade da pessoa humana constitui
[...] a qualidade intrínseca e distintiva de 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 demais seres humanos [sem destaque
7
no original] .

Luiz Roberto Barroso situa o conceito nestes termos:
[...] a dignidade humana tem seu berço secular na filosofia, onde pensadores inovadores como
Cícero, Pico dela Mirandola e Immanuel Kant construíram ideias como antropocentrismo (uma visão
de mundo que reserva ao ser humano um lugar e um papel centrais no universo), o valor intrínseco
de cada pessoa e a capacidade individual de ter acesso à razão, de fazer escolhas morais e
determinar seu próprio destino. Tendo suas raízes na ética, na filosofia moral, a dignidade humana é,
em primeiro lugar, um valor, um conceito vinculado à moralidade, ao bem, à conduta correta e à
8
vida boa” [destaque no original] .

Para Barroso, contudo, é não só um valor fundamental como também um princípio
constitucional, funcionando tanto como justificação moral quanto fundamento dos direitos
fundamentais, que vai necessariamente informar a interpretação dos direitos constitucionais,
ajudando a definir o seu sentido nos casos concretos, e servindo como bússola na busca da melhor
solução quando existirem colisões entre direitos fundamentais e tensões entre direitos e metas
coletivas9.
Como esclarecido na nota introdutória, não é a pretensão do presente trabalho a relação
exaustiva da doutrina brasileira a respeito do tema “posição do respeito da dignidade humana”,
até mesmo porque, na esteira da tendência da jurisprudência10, também a doutrina se ocupa com
profusão do tema11.

7

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988. 2.ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p.62.

8

BARROSO, Luiz Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Brasileiro: a construção de um conceito
jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 61.

9

BARROSO, Luiz Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Brasileiro: a construção de um conceito
jurídico à luz da jurisprudência mundial. p. 64 e 65.

10

Em uma pesquisa textual pela expressão “dignidade da pessoa humana” em seus julgados no sítio do Superior Tribunal de Justiça
na internet, tem-se como resposta 620 resultados coincidentes. Em um universo de 446.997 documentos a pesquisar, conforme
consulta realizada em 03/02/2014. O número cresce exponencialmente: se em 2002 foram 12 os acórdãos com referência ao
tema, em 2013 contou-se 59 documentos, conforme consulta realizada no sítio do Tribunal na mesma data.

11

Com 147 registros na biblioteca do Tribunal de Justiça de Santa Catarina sob o assunto “dignidade da pessoa humana”, entre
livros e artigos, por exemplo.

729
Produção Científica CEJURPS – 2015

PRIMÓRDIOS DA CONSTRUÇÃO DO CONCEITO: DA ANTIGUIDADE A SÃO TOMÁS
DE AQUINO
Rafael Diogo Diógenes Lemos anota que, embora revestida de importância ímpar no
cenário do constitucionalismo moderno, fluidez do conceito, malgrado já positivado, impede que o
“respeito à dignidade da pessoa humana” atinja seu ápice, ficando sua eficácia limitada pela
inexistência um conteúdo definido ou um campo específico para sua atuação12.
De fato, uma análise histórica da evolução do pensamento jurídico ocidental revela uma
crescente importância do conceito de dignidade humana, mormente depois de dadas como
conquistadas a liberdade e a igualdade. Evidentemente, a ideia de dignidade humana não é nova
tampouco recente. Ainda que o contexto histórico pós Segunda Grande Guerra, com a elaboração
da Declaração Universal dos Direitos Humanos 13 - que traz como primeira consideração o
“reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo” - coloque a
dignidade humana em lugar de destaque, forçoso reconhecer a dignidade do indivíduo é assunto
abordado desde sempre.
O princípio da dignidade humana não é uma grande novidade do pós-guerra,
experimentando-se não uma grande revolução na maneira de entender e tutelar direitos
fundamentais, mas sim uma evolução paulatina, feita de avanços e retrocessos, do significado e do
âmbito de proteção daquilo que se entende por dignidade humana. Assim, se o século XIX
privilegiou-se uma concepção de dignidade relacionada sobretudo à liberdade e à igualdade
formal perante a lei, no século XX viu-se a igualdade material e os direitos sociais ganharem
importância na discussão teórica. Na opinião de Gabriel Valente dos Reis, a síntese dialética desses
dois extremos está na noção de que todos os direitos humanos, assim os liberais clássicos como os
sociais, constituem um todo indivisível, e sua observância deve seguir uma lógica de ponderação, e
não de sujeição de uns a outros14.
Em Atenas, com o surgimento concomitante da tragédia e da democracia, coincidiu,
historicamente, com o questionamento dos mitos religiosos tradicionais e eleição do próprio
12

LEMOS, Rafel Diogo Diógenes. A dignidade da pessoa humana: conteúdo, limites e Possibilidades. Revista Discurso Jurídico.
Campo Mourão, v. 4, n. 2, ago./dez. 2008, p.41-63.

13

Adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.

14

REIS, Gabriel Valente dos. Dignidade da pessoa humana e constitucionalização do direito civil: origens e riscos metodológicos.
Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro , n. 82, p. 92-109, jan./mar. 2010. p. 100.
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homem como critério supremo das ações humanas. Segundo Fábio Konder Comparato, “se já não
há nenhuma justificativa ética para a organização da vida humana em sociedade numa instância
superior ao povo, o homem torna-se, em si mesmo, o principal objeto de análise e reflexão”15.
Passando o homem em si a ser o critério de suas ações, tem-se a gênese do conceito de
ética, observando-se, por exemplo, que a religião deixa de ser mera ritualística do culto da
natureza, ocupando-se igualmente do transcendental.
E, a propósito da ética na Idade Antiga, imprescindível citar Aristóteles e suas três obras
acerca do tema16, com especial atenção à Ética a Nicômacos. Ainda que a larga aceitação da
escravidão pelos filósofos clássicos como algo natural constitua dificuldade em se transpor para a
atualidade o pensamento da época, já que tão absolutamente conectados os conceitos de
liberdade e dignidade da pessoa humana, os pensamentos aristotélicos acerca da excelência
humana, em especial a excelência moral, constituem importantes elementos na construção do
conceito de dignidade humana.
Para o grego, “a excelência humana significa, dizemos nós, a excelência não do corpo, mas
da alma, e também dizemos que a felicidade é uma atividade da alma”17, sendo “a excelência
moral [...] uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções, disposição esta
consistente num meio termo (o meio termo relativo a nós) determinado pela razão (razão graças à
qual um homem dotado de discernimento o determina)”18.
Ainda sobre a excelência moral e discernimento:
Todas as pessoas que definem a excelência moral, depois de mencionar a disposição moral e seus
objetivos acrescentam que se trata de uma disposição consentânea com a reta razão; e a reta razão
é a razão consentânea com o discernimento. Todas as pessoas, então, parecem de certo modo
adivinhar que a excelência moral é uma disposição desta natureza, ou seja, a disposição
consentânea com o discernimento. Mas devemos ir um pouco além, pois a excelência moral não é
apenas a disposição consentânea com a reta razão; ela é a disposição em que está presente a reta
19
razão, e o discernimento é a reta razão relativa à conduta [sem destaques no original]

E, se no pensamento filosófico político do pensamento clássico, a dignidade estava inerente
a uma posição social que ocupava e com seu reconhecimento pela sociedade, importante ressaltar
que, no pensamento estoico, a dignidade era ligada à noção de liberdade pessoal. Segundo Ingo
15

COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 21.

16

Ética a Nicômacos, Ética a Êudemos e Ética Maior.

17

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Tradução do grego, introdução e notas de Mario da Gama Kury. 2. ed. Brasília: UnB, 1992. 32.

18

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. p. 42.

19

ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. p. 126.
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Wolfgang Sarlet,
por ser inerente a todo o ser humano, [a dignidade] era o que o distinguiria das demais criaturas, no
sentido de que todos os seres humanos são dotados da mesma dignidade, noção esta que se
encontrava intimamente ligada à noção da liberdade pessoal de cada indivíduo (o Homem como ser
20
livre e responsável por seus atos e seu destino) .

Se a menção ao estoicismo se faz importante sobretudo por conta da posterior e destacada
contribuição de Kant para a atual concepção da dignidade humana, a importância da referência a
Aristóteles no tratamento do tema, por sua vez, deve-se não apenas per si mas também por conta
da doutrina de São Tomás de Aquino, sendo esta aclamada como o ponto de partida da atual
concepção de dignidade humana. Tal doutrina é fundamentalmente aristotélica, sendo qualificada
como a superação do direito natural da Antiguidade greco-latina por seu encontro e sua fusão
com a tradição cristã, conforme Villey21:
Com efeito, não encontramos nele tão somente uma restauração pura e simples do direito natural
de Aristóteles: pois a missão que são Tomás recebera e aceitara de Romana era batizar Aristóteles,
pô-lo de acordo com santo Agostinho, enriquecer essa filosofia refundindo-a no cadinho da fé cristã.

Ainda que, então, vislumbre-se um germe da ideia de dignidade humana nos clássicos, é
inegável que seu desenvolvimento está intrinsicamente ligada ao Cristianismo. E, antes de abordar
o pensando de São Tomás de Aquino, vital estabelecer o norte adotado pela doutrina nos séculos
que o separam de seu mestre Aristóteles.
Informa Rogério Pacheco Alves, “a ideia que a vida humana é um dom de Deus e, por isso,
não pertence ao homem, constitui um dos pilares da tradição judaico-cristã”22. Para o autor, que
faz tais reflexões apoiado em Kantorowicz e Hennette-Vauchez, os juristas da Idade Média, assim
como a Igreja Católica, utilizaram-se largamente de uma concepção dúplice de dignidade, ao
mesmo tempo imanente e transcendente, exemplificando com a distinção entre a delegação facta
personae e facta diguitati23. Há, então, uma coincidência entre este conceito medieval de dignitas,
que era por vezes associado à imagem da mitológica Fênix, e o moderno de dignidade humana
quando se considera esta dignidade como algo que também transcende o indivíduo para dizer
respeito a toda a espécie humana. Ambos os conceitos, seja o medieval dignitas ou o moderno
20

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 6. ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 538

21

VILLEY, Michel.A formação do pensamento jurídico moderno. 2. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. p. 138-9.

22

ALVES, Rogério Pacheco. Dignidade humana como restrição. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro , n.47, p. 239-255, jan./mar. 2013. p. 241.

23

Sendo esta última aquela que se transfere ao sucessor.
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dignidade humana, cumpririam as mesmas funções, vale dizer, a de criar obrigações e proibições,
mas não direitos, no que então se afastariam da concepção kantiana, a ser vista24.
É perceptível a indissociação da construção do conceito de pessoa e de dignidade da pessoa
ao longo da evolução histórica, ademais da igualdade entre os homens, como se vê em A
Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, de Fábio Konder Comparato:
A segunda fase na história da elaboração do conceito de pessoa inaugurou-se com Boécio, no início
do século VI. Seus escritos influenciaram profundamente todo o pensamento medieval. Ao rediscutir
o dogma proclamado em Nicéia, Boécio identificou de certa forma prósopon com hypóstasis, e
acabou dando à noção de pessoa um sentido muito diverso daquele empregado pelo Concílio. Em
definição que se tomou clássica, entendeu Boécio que persona proprie dicitur naturae rationalis
individua substantia ("diz-se propriamente pessoa a substância individual da natureza racional").
Aqui, como se vê, a pessoa já não é uma exterioridade, como a máscara de teatro, mas a própria
substância do homem, no sentido aristotélico; ou seja, a forma (ou fôrma) que molda a matéria e
que dá ao ser de determinado ente individual as características de permanência e invariabilidade. A
substância é a característica própria de um ser, isto é, como se dizia em linguagem escolástica, a sua
quidditas. A definição boeciana de pessoa foi integralmente adotada por Santo Tomás na Summa
Theologiae, com expresso recurso aos conceitos de substantia ou hypóstasis. Para ele, o homem
25
seria um composto de substância espiritual e corporal [sem destaques no original] .

São Tomás de Aquino tem o mérito de cunhar a expressão “dignidade humana”. Como dito
na transcrição supra, referido autor, buscando a justificativa racional para a existência de Deus,
concebeu o homem como ser composto de matéria e espírito, formando uma unidade substancial.
Assim, a racionalidade sobressai como caráter único do ser humano, a distingui-los dos demais
seres. Para ele todos os humanos são iguais em dignidade porque dotados da mesma
racionalidade, de modo que a noção de que a dignidade e concepção de ser humano tornam-se
indissociáveis26.
O pensamento tomista sobre o tema, entretanto, não foi preservado em sua integralidade
na modernidade. Consoante lembra Jesús Gonzales Péres, é inconcebível afirmar atualmente –
como fazia São Tomás de Aquino para justificar a pena de morte – que o homem ao delinquir se
aparta da ordem da razão, e portanto decai da dignidade humana e se rebaixa em certo modo à
condição de bestas (S. Th. II-II. Q. 64, a 2, ad 3).27
Conforme Ingo Wolfgang Sarlet, o relevo que assumiu a dignidade humana no pensamento

24

ALVES, Rogério Pacheco. Dignidade humana como restrição. Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. p. 246-7.

25

COMPARATO, Fábio Konder. Op. cit. p. 30-1.

26

RIVABEM, Fernanda Schaefer. A dignidade da pessoa humana como valor-fonte do sistema constitucional brasileiro. Revista da
Faculdade de Direito da UFPR. Curitiba, v. 43, n. 0, 2005.

27

SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de Direito Administrativo Rio
de Janeiro, Renovar v.212, abr. 1998, p. 89-94. p. 93.
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tomista findou por incorporar tal conceito à tradição jusnaturalista e, a partir dele, o humanista
italiano Picco de Mirandola, no período renascentista, “advogou o ponto de vista que a
personalidade humana se caracteriza por ter um valor próprio, inato, expresso justamente na ideia
de sua dignidade de ser humano, que nasce na qualidade de valor natural, inalienável e
incondicionado, como cerne da personalidade do homem”28. Com o referido autor, a ratio
philosophica começou a se afastar de sua subordinação à ratio theologica, sendo seu discurso
Oratio de Hominis Dignity considerado manifesto fundador do humanismo renascentista29.

A DIGNIDADE HUMANA EM KANT
No Iluminismo, a laicização do direito natural atinge seu ápice, com inspiração
jusracionalista, ressaltando-se que foi na Inglaterra do século XVII que a concepção contratualista
da sociedade e a ideia de direitos naturais do homem adquiriam particular relevância, como se
nota pelas diversas Cartas de Direitos assinadas pelos monarcas desse período. Especial atenção
deve ser dada a John Locke, primeiro a reconhecer aos direitos naturais e inalienáveis do homem
uma eficácia oponível30.
Porém, no âmbito do Iluminismo de inspiração jusnaturalista, nenhum outro autor possui
tanta importância para a ideia atual de dignidade humana quanto Immanuel Kant.
Para José Afonso da Silva,
Porque a dignidade acompanha o homem até sua morte, por ser da essência da natureza humana, é
que ela não admite discriminação alguma e não estará assegurada se o indivíduo é humilhado,
discriminado, perseguido ou depreciado, pois, como declarou o Tribunal Constitucional da República
Federal da Alemanha, “a norma da dignidade humana subjaz a concepção da pessoa como um ser
ético-espiritual que aspira a determinar-se e a desenvolver-se a si mesma em liberdade”. Aliás, Kant
já afirmava que a autonomia (liberdade) é o princípio da dignidade da natureza humana e de toda
natureza racional, considerada por ele um valor incondicionado, incomparável, que traduz a palavra
respeito, única que fornece a expressão conveniente da estima que um ser racional deve fazer
31
dela .

À Kant pode-se atribuir a concepção de que o ser humano, em razão tão somente de sua
condição humana, pode ser sujeito de direitos que obrigam tanto o Estado quanto os demais seres
28

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 36.

29

BARROSO, Luiz Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Brasileiro: a construção de um conceito
jurídico à luz da jurisprudência mundial. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 17.

30

BARROSO, Luiz Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Brasileiro: a construção de um conceito
jurídico à luz da jurisprudência mundial, p. 39-40.

31

SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de Direito Administrativo Rio
de Janeiro, Renovar v.212, abr. 1998, p. 89-94. p. 93.

734
Produção Científica CEJURPS – 2015

humanos a respeitá-los32.
Destaca-se, ao tratar-se da dignidade humana, a obra Fundamentação da Metafísica dos
Costumes, sobre fundamentos da ética. A metafísica33 moral do autor é baseada em fundamentos
críticos e o objetivo primordial da Fundamentação “nada mais é do que a busca e estabelecimento
do princípio supremo da moralidade34, constituindo por si só uma ocupação quanto ao seu
objetivo, é completa e a ser separada de toda outra investigação moral [destaque no original]”35.
Destaca-se ali o conceito de boa vontade, entendida como a única coisa irrestritamente boa,
sendo moralmente bom aquilo que pode ser definido como o que é bom independentemente de
qualquer condição subjetiva particular, ou seja, o que é incondicionalmente bom.
Fundamental aqui a noção kantiana de imperativo categórico:
Finalmente, há um imperativo que, sem tomar por fundamento como condição qualquer outra
intenção a se alcançar por um certo comportamento, comanda imediatamente esse
comportamento. Esse imperativo é categórico. Ele não concerne à matéria da ação e ao que deve
resultar dela, mas à forma e ao princípio do qual ela própria segue, e o que há de essencialmente
bom na mesma consiste na atitude, o resultado podendo ser o que quiser. A este imperativo pode se
36
chamar imperativo de moralidade .

Necessário que se diga que no contexto supra, imperativo é a fórmula de um mandamento
que, por sua vez, é a representação de um princípio objetivo, na medida em que é um
necessitante para uma vontade. “Todos os imperativos são expressos por um dever e mostram
destarte a relação de uma lei objetiva da razão como uma vontade que não é necessariamente
determinada por isso segundo sua qualidade subjetiva” 37.
O princípio moral deve ser concebido como um imperativo categórico, válido para toda a
vontade imperfeitamente irracional (que não faz necessariamente o que é bom por ignorância e
fraqueza)38, sendo que Kant conclui que “o imperativo categórico é um único e apenas e, na
verdade, este: ‘age apenas segundo a máxima pela qual possas ao mesmo tempo querer que ela
se torne uma lei universal’ [destaque no original]”39.
32

BOLSON, Simone Hegele. O princípio da dignidade humana, relações de consumo e o dano moral ao consumidor. Revista de
Direito do Consumidor. São Paulo, n. 46, p. 265-292. abr.-jun. 2003.

33

Entendida como conhecimento por conceitos, a priori, de entidades não sensíveis.

34

Que vem a ser a autonomia da vontade, conforme p. 285.

35

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Tradução com introdução e notas por Guido Antônio de
Almeida. São Paulo: Barcarolla, 2009. p.85.

36

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. p. 197

37

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, p. 185.

38

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, introdução p. 13-49.

39

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, p. 215.
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Mais a diante, o autor reformula o conceito com vistas à universalidade da lei:
Visto que a universalidade da lei segundo a qual os efeitos acontecem constitui aquilo que se chama
propriamente natureza no sentido mais geral (segundo a forma), isto é, a existência das coisas na
medida em que ela está determinada segundo as leis universais, então o imperativo universal do
dever poderia ter o seguinte teor: age como se a máxima de tua ação devesse se tornar por tua
40
vontade uma lei universal da natureza [destaque no original].

A segunda formulação do imperativo de relevo para o presente estudo é aquela com vistas
à humanidade como fim: “age de tal maneira que tomes a humanidade, tanto em tua pessoa,
quanto na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente
como meio”41. A terceira fórmula do princípio diz respeito à vontade legisladora universal e
aponta que “A vontade não está, pois, simplesmente submetida à lei, mas submetida de tal
maneira que ela também de ser vista como autolegisladora e, justamente por isso, submetida à lei
(da qual pode se considerar como autora) [destaque no original]”42.
Do concatenamento de ideias na fundamentação da metafísica, iniciando com a
universalidade da lei, depois a humanidade como fim e, por fim, à vontade legisladora universal,
surge então a menção ipsis literis na obra à dignidade:
“A razão refere, portanto, toda máxima da vontade enquanto legislando universalmente a toda
outra vontade e também a toda a ação para consigo mesmo, e isso, aliás, não por causa de qualquer
outro motivo prático ou vantagem futura, mas em virtude da ideia de dignidade de um ser racional
que não obedece a nenhuma lei senão àquela que ele dá ao mesmo tempo a si mesmo.
No reino dos fins tudo tem ou bem um preço ou bem uma dignidade. O que tem preço, em seu lugar
também se pode pôr outra coisa, enquanto equivalente; mas o que se eleva acima de todo o preço,
não permitindo, por conseguinte, qualquer equivalente, tem uma dignidade.
[...]
Ora, a moralidade é a única condição sob a qual um ser racional pode ser fim em si mesmo: porque
só através dela é possível ser um membro legislante no reino dos fins. Portanto, a moralidade e a
humanidade, na medida em que ela é capaz da mesma, é a única coisa que tem dignidade. A
habilidade e a diligência no trabalho têm um preço de mercado; o engenho, a imaginação viva e o
humor, um preço afetivo; ao contrário, a fidelidade às promessas, a benevolência por princípio (não
por instinto) têm um valor intrínseco.

Concluindo, então, que a dignidade está infinitamente acima de qualquer preço, não
podendo ser cotada com comparada, afirma o autor é a cota-parte que a virtude proporciona ao
ser racional na legislação universal que o torna apto a ser membro do “reino dos fins”. Diz ele que
a legislação, que determina todo o valor, tem ela própria uma dignidade, um valor incondicional
40

KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes, p. 215.
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que deve ser respeitada pelo ser racional e que “a autonomia, portanto, é o fundamento da
dignidade da natureza humana e de toda natureza racional”43.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o presente artigo buscou-se situar brevemente a ideia respeito à dignidade humana e
suas consequências no ordenamento jurídico na opinião dos autores nacionais, passando-se a
expor conceitos e significações de “dignidade humana” no evoluir do pensamento ocidental, com
ênfase em seu conteúdo ético e moral em detrimento do meramente jurídico.
De importância ímpar na formação do conceito de dignidade humana da atualidade,
Immanuel Kant afirma que o ser racional é um fim em si mesmo, mantendo a ideia de igualdade
entre seres racionais vinculada à dignidade, já presente no cristianismo e trazendo a de liberdade,
relacionada à autonomia da vontade, autonomia esta que vem a ser o princípio supremo da
moralidade, buscado na Fundamentação da Metafísica dos Costumes.
O resgate da construção do conceito de dignidade humana é imprescindível aos operadores
do Direito, dada a recorrência a ela - fundamento que é da República Federativa do Brasil e dos
direitos humanos – na solução dos mais variados litígios levados à apreciação do Poder Judiciário,
mormente em se tratando do não cumprimento, pelo Estado, de prestações positivas
resguardadas e asseguradas pelo próprio texto constitucional.
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O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E A TRAGÉDIA DOS BENS COMUNS

Queila de Araújo Duarte Vahl1
Valéria Rocha Lacerda Gruenfeld2

RESUMO
O presente artigo trata do direito a saúde, extraindo-o do conceito constitucional, onde
figura entre os direitos sociais. Apresenta o Sistema Único de Saúde, como garantia a efetividade
deste direito social para em seguida, caracterizando o ativismo judicial, apontar sua interferência
no Sistema. Sua principal conclusão é que o ativismo judicial é prejudicial a efetividade do direito à
saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos à saúde. Direitos sociais. Sistema Único de Saúde. Ativismo judicial.
Tragédia dos bens comuns.

INTRODUÇÃO
Dentre os direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988, figura o direito a
saúde, garantido a todos, constituindo dever do Estado.
No presente artigo, iremos em um primeiro momento, situar o direito a saúde entre os
direitos sociais, verificar como consolidou-se como direito constitucionalmente garantido no
segundo pós-guerra e sua origem no século XIX.
Ademais, constataremos em Ferrajoli a necessidade de que os poderes executivo e
legislativo tornem efetivo este direito, por meio de normas e ações que o garantam. Este o
conteúdo do primeiro item.
No segundo item, será explicitado o Sistema Único de Saúde e suas principais ações e
reservado ao terceiro item, a conceituação de ativismo judicial segundo Tessinari e sua distinção
1
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do fenômeno da judicialização.
Por fim, no quarto item, destacaremos como decisões judicias de caráter ativista afetam o
Sistema Único de Saúde, tal qual na tragédia dos bens comuns.

O DIREITO SOCIAL À SAÚDE
Necessário, em um primeiro momento constatar com Novaes 3, que a segunda metade do
século XX é um momento de reflexão e reformulação do constitucionalismo.
A segunda guerra mundial, teve como uma de suas consequências um repensar do direito,
ultrapassando a questão de sua validade para alcançar a sua legitimidade. É certo que concluiu-se
que não era mais possível preocupar-se apenas com a forma como as normas eram introduzidas
no sistema, era necessário dar atenção a seu conteúdo.
Restou consensuado que os ideais da Revolução Francesa, segundo os quais o conteúdo
das constituições estavam adstritos a organização do Estado e limitação do poder não eram mais
suficientes, e que o texto fundamental deveria garantir, também, direitos fundamentais.
Ademais, conforme nos faz ver Bonavides4, ultrapassado o Estado liberal, o ocidente vive
hoje o Estado social, aquele onde o cidadão não possui tão-somente direitos de liberdade, em
geral de defesa, mas também direitos à prestações positivas, que impõem obrigações ao Estado
entre os quais destacamos os sociais.
No Brasil, todavia, segundo Streck, “embora a Constituição de 1946 não possa ser epitetada
de autoritária, longe está de incorporar os avanços constitucionais”5 observados na Europa no
segundo pós-guerra, ademais, ainda segundo o autor “essa questão se agrava com as
Constituições autoritárias de 1967 e 1969”6. Por aqui, tais avanços somente foram introduzidos no
texto constitucional de 1988.
Conquanto tenham se consolidado como normas constitucionais somente após a segunda
guerra mundial, embora já presentes nas constituições Mexicana de 1917 e de Weimar de 1919, a

3

NOVAES, Jorge Reis. Direitos fundamentais e justiça constitucional em estado de direito democrático. Coimbra: Coimbra Editora,
2012, p. 198.

4

BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 185

5

FERRAJOLI, Luigi. Garantismo, hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2012, p. 63.
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origem dos direitos sociais, segundo Facchi7 pode ser identificada no século XIX, na Inglaterra
“com a Poor Law de 1834, e com a legislação de tutela do trabalho adotada nesses mesmos anos,
dirigida sobretudo às mulheres e aos menores”, também na Alemanha, a partir de 1883, com “as
reformas empreendidas por Bismarck”.
Nos países europeus oitocentistas, as classes populares que se formaram após a revolução industrial,
embora assumissem um papel essencial na economia capitalista, permaneceram excluídas da
participação da política nacional, sobretudo excluídas do bem-estar progressivo, em condições de
vida no limite da sobrevivência, de insegurança social e de marginalidade cultural. A formação dos
direitos sociais está diretamente ligada ao crescimento contínuo das massas operárias, cujas
necessidades não podem mais fugir às preocupações dos governos nem à reflexão política.
[...]
As primeiras conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados foram: a fixação de um
horário de trabalho diário, o repouso semanal, as tutelas especiais para as mulheres, e sobretudo,
para os menores, a assistência pública para aqueles que não tinham mais condições de trabalhar,
cuidados médicos para os doentes e subsídios para aposentados e inválidos. [...]
As medidas de assistência pública, diversamente dispostas pelos países liberais no Oitocentos,
constituem, com efeito, as formas originais dos direitos sociais. [...]
[...] Apresentaram-se inicialmente, como deveres sociais para a classe dos trabalhadores, como
intervenções com a finalidade de melhorar as condições de vida, de permitir a eles e a seus filhos o
acesso a benefícios que a classe burguesa usufruía em formas privadas, tais como a educação, os
cuidados médicos, a moradia.
Progressivamente, essas garantias e tutelas se transformaram de deveres da coletividades em
8
direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e, depois, em direitos para todos os cidadãos e cidadãs.”

Na constituição brasileira em vigor, os direitos sociais estão inicialmente elencados no art.
6º, segundo o qual “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados”9.
De outro lado, os direitos fundamentais, dentre os quais se situam os sociais, devem ser
garantidos, como afirma Ferrajoli10, não somente pelas garantias constitucionais primárias e
secundárias, consistentes as primeiras em normas sobre a revisão constitucional e sobre a
exclusão de algumas matérias desta revisão, enquanto as segundas correspondem ao controle de
constitucionalidade, consubstanciadas na obrigação de anular as normas com características de lei
7
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que contrastem com as normas constitucionais, assim como em resolver os conflitos entre
poderes gerados pelos desdobramentos que ultrapassem os limites a eles adstritos pelas normas
constitucionais instituidoras de suas competências, mas também por garantias legislativas, estas
correspondentes a obrigação de desenvolver, por meio de normas infraconstitucionais, os direitos
constitucionalmente garantidos. Digno de nota, que as normas infraconstitucionais em foco
correspondem tanto àquelas emanada do Poder Legislativo, quanto àquelas oriundas do Poder
Executivo, quando exerce seu poder regulamentar.
[...] los derechos fundamentales, al consistir em normas téticas, requieren siempre, como
observância primera y prejudicial, uma legislación de desarrollo, primaria y secundária, que
introduzca las correspondientes garantias, respectivamente primarias y secundárias (D11.42,
T11.165), em ausência de las cuales están destinados a la que he llamado ‘inefectividad estructural’
(D10.55). Esta necessidade es evidente para los derechos sociales, cuya garantia comporta la
institución de aparatos – escuelas, hospitales, entes de previsión y de assistência – encargados de su
11
satisfacción. [...]

Retornando ao direito à saúde, como acima mencionado, figura como um dos direitos
sociais previstos no caput do art. 6º, da Constituição Federal, enquanto o art. 196, imputa ao
Estado o dever de garanti-lo à todos “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”12, destinando o 2º, do art. 198, também da Constituição
Federal, percentuais mínimos da receitas de cada ente federativo para este fim.
Extrai-se da Norma Operacional Básica – NOB 1/96, aprovada pela Portaria nº 2.203 do
Ministério da Saúde:
Os ideais históricos de civilidade, no âmbito da saúde, consolidados na Constituição de 1988,
concretizam-se, na vivência cotidiana do povo brasileiro, por intermédio de um crescente
entendimento e incorporação de seus princípios ideológicos e doutrinários, como também, pelo
exercício de seus princípios organizacionais.
Esses ideais foram transformados, na Carta Magna, em direito à saúde, o que significa que cada um e
todos os brasileiros devem construir e usufruir de políticas públicas – econômicas e sociais – que
reduzam riscos e agravos à saúde. Esse direito significa, igualmente, o acesso universal (para todos) e
equânime (com justa igualdade) a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde
13
(atendimento integral).

Outrossim, como instrumento de garantia à efetividade do direito à saúde, foi criado o
Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do qual são desenvolvidas as ações e serviços de saúde.
11
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Mas o que é o SUS? Esta é a pergunta que passaremos a responder no próximo item.

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: O QUE É?
Situado o Sistema Único de Saúde entre as garantias a efetividade do direito à saúde,
necessário desvelar o que ele é.
Segundo definido no art. 4º, da Lei Federal 8.088, de 19 de setembro de 1990, o Sistema
Único de Saúde é “o conjunto de ações e serviços, prestados por órgãos e instituições públicas,
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo
Poder Público”, dito de outro modo, o SUS, é uma rede regionalizada e hierarquizada, composta
pela União, pelos Estados e pelos Municípios, cujo objetivo é planejar, regulamentar e executar
ações e serviços de saúde.
Segundo dispõe o art. 198 da Constituição Federal, suas diretrizes são: descentralização,
integralidade e participação da comunidade.
O SUS é composto pelas três esferas federativas, dispondo a Lei 8.080, de 19 de setembro
de 1990, sobre as atribuições de cada uma delas, enquanto o Decreto 7.508, de 28 de junho de
2011, remete à Comissão Intergestores Tripartite - CIT, e às Comissões Intergestores Bipartite - CIB
e Regional – CIR14, a articulação interfederativa.
A Portaria nº 2.135/2013, do Ministério da Saúde, a seu turno, estabelece diretrizes para o
processo de planejamento no âmbito do SUS, determinando a compatibilização deste com o Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.
Digno de nota que as ações de saúde estão divididas em atenção básica, média e alta
complexidade.
A atenção básica é o primeiro nível de atenção à saúde, executada nos municípios e que
tem por objeto os agravos de saúde mais simples e de maior incidência na população, desenvolvese por meio de ações voltadas tanto aos indivíduos quanto a coletividade. Tem por objeto a
prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde Seu principal
instrumento é o Programa de Saúde da Família. As áreas estratégicas da atenção básica segundo
14
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se extrai da Portaria nº 648/2006, do Ministério da Saúde, que aprova a Política Nacional de
Atenção Básica e promove a revisão de diretrizes para os programas Saúde da Família e Agentes
Comunitários de Saúde são as seguintes:
Visando à operacionalização da Atenção Básica, definem-se como áreas estratégicas para atuação
em todo o território nacional a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da
hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da
criança, a saúde da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde. Outras áreas
15
serão definidas regionalmente de acordo com prioridades e pactuações definidas nas CIBs. .

Todavia, a atenção básica não é suficiente para cumprir o princípio da integralidade, assim,
a esta são adicionadas as ações de média e alta complexidade, que são aquelas de custo mais
elevado e/ou que exijam a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de
recursos tecnológicos. Enquanto a média complexidade inclui cirurgias ambulatoriais,
procedimentos traumato-ortopédicos, ações especializadas em odontologia, radiodiagnóstico,
fisioterapia, próteses, órteses e anestesia, por exemplo, as ações de alta complexidade ocupam-se
de serviços qualificados, como é o caso da assistência aos pacientes portadores de doença renal
crônica, oncologia, cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, assistência aos pacientes portadores de
queimaduras, assistência aos pacientes portadores de obesidade, cirurgia reprodutiva e genética
clínica, segundo se vê da publicação “SUS de A a Z”, do Ministério da Saúde16.
Outrossim, no SUS, os critérios de diagnóstico e tratamento de enfermidades são fixados
em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, elaborados conforme normas contidas na
Portaria MS/SAS nº 375, de 10 de novembro de 2009 e submetidos à consulta pública, logo, à
crítica da comunidade cientifica e dos usuários. Tais protocolos contém critérios de diagnóstico e
terapêutica, como explicitou o Ministério da Saúde ao publicar uma consolidação destes
protocolos, no ano de 2010:
Ao publicar este primeiro volume dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, o Ministério da
Saúde cumpre um relevante papel na organização e qualificação da atenção à saúde e do próprio
SUS bem como na melhoria de sua gestão. Difunde-se, desta maneira, em larga escala, informação
técnica de qualidade baseada na melhor evidência científica existente. Observando ética e
tecnicamente a prescrição médica, os PCDTs têm o objetivo de estabelecer os critérios de
diagnóstico de doenças, o algoritmo de tratamento com os medicamentos e as doses adequadas, os

15
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mecanismos para o monitoramento clínico quanto à efetividade do tratamento e a supervisão de
possíveis efeitos adversos, além de criar mecanismos para a garantia da prescrição segura e eficaz.
Além de nortearem uma assistência médica e farmacêutica efetiva e de qualidade, os PCDTs auxiliam
os gestores de saúde nas três esferas de governo, como instrumento de apoio na disponibilização de
procedimentos e na tomada de decisão quanto à aquisição e dispensação de medicamentos tanto no
âmbito da atenção primária como no da atenção especializada, cumprindo um papel fundamental
nos processos de gerenciamento dos programas de assistência farmacêutica, na educação em saúde,
para profissionais e pacientes, e, ainda, nos aspectos legais envolvidos no acesso a medicamentos e
17
na assistência como um todo.

Por fim, cabe destacar que a assistência farmacêutica como uma ação de grande
importância para a integralidade do atendimento aos usuários do Sistema. A Política Nacional de
Assistência Farmacêutica é “um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação
da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando
o acesso e seu uso racional.”18
Ademais, a seleção de medicamentos é vital para esta política pública, e é executada tendo
em conta a racionalidade da prescrição, obedecendo a critérios técnicos de inclusão e exclusão
previamente

estabelecidos e revisão periódica, restando formalizada por meio de portaria

específica, a qual é dada publicidade.19
No que interessa ao debate aqui desenvolvido, este é o SUS e suas principais ações.

ATIVISMO JUDICIAL: INVASÃO DA ESFERA POLÍTICA
Como observa Tessinari 20 , o Constitucionalismo Contemporâneo 21 nos trouxe dois
fenômenos distintos, a judicialização do direito e o ativismo judicial. Para a autora a judicialização
do direito é um fenômeno caracterizado pelo aumento de litigiosidade em relação a concretização

17

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, vol. I. Brasília, 2010, p. 6. Disponível em:
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_v1.pdf> Acesso em: 19 janeiro 2015.

18

BRASIL. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS. Brasília, 2007, p. 18. Disponível em:
<http://www.foa.unesp.br/include/arquivos/foa/pos/files/livro-7-assistencia-farmaceutica-no-sus.pdf> . Acesso em: 20 janeiro
2015.

19

BRASIL. Assistência Farmacêutica no SUS. p. 31.

20

TESSINARI, Clarissa. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p.
27-36.

21

Segundo Lenio Streck “é preferível chamar o constitucionalismo instituído a partir do segundo pós-guerra de Constitucionalismo
Contemporâneo (com iniciais maiúsculas), para evitar os mal-entendidos quer permeiam o termo neoconstitucionalismo. Na
verdade, refiro-me aos modelos constitucionais que implementam, de fato, o plus normativo democrático. [...] Por outro lado,
também é importante consignar que a ideia de um neoconstitucionalismo pode induzir ao equívoco de que esse movimento
proporcionaria a superação de um outro constitucionalismo (fruto do limiar da modernidade). Na verdade, o Constitucionalismo
Contemporâneo conduz simplesmente a um processo de continuidade que agrega as novas conquistas que passam a integrar a
estrutura do Estado Constitucional no período posterior à Segunda Guerra Mundial.” (FERRAJOLI, Luigi. Garantismo,
hermenêutica e (neo)constitucionalismo: um debate com Luigi Ferrajoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 63-64)
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de direitos fundamentais principalmente, que tem como causa fatores alheios à jurisdição,
enquanto o ativismo judicial, decorre de um comportamento adotado por certos membros do
poder judiciário.
Quanto ao primeiro observa a autora:
É possível perceber, portanto, que a judicialização é muito mais uma constatação sobre aquilo que
vem ocorrendo na contemporaneidade por conta da maior consagração de direitos e
regulamentações constitucionais, que acabam por possibilitar um maior número de demandas, que,
em maior ou menor medida, desaguarão no Judiciário; do que uma postura a ser identificada (como
positiva ou negativa). Isto é, esta questão está ligada a uma análise contextual da composição do
cenário jurídico, não fazendo referência à necessidade de criar (ou defender) um modelo de
jurisdição fortalecido.
Por tudo isso, pode-se dizer que a judicialização apresenta-se como uma questão social. A dimensão
desse fenômeno, portanto, não depende do desejo ou da vontade do órgão judicante. Ao contrário,
ele é derivado de uma série de fatores originalmente alheios à jurisdição, que possuem seu ponto
inicial em um maior e mais amplo reconhecimento de direitos, passam pela ineficiência do Estado
em implementá-los e desaguam no aumento de litigiosidade – característica da sociedade de
22
massas.

Quanto ao ativismo judicial, a autora o caracteriza como um comportamento adotado por
certos membros do Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional. Assim, é uma postura
que tem reflexos na decisão judicial que é encarada como um ato de vontade de quem julga,
desvinculado do sistema normativo democraticamente estabelecido23.
Digno de nota, também, que para Tessinari o ativismo enfraquece o direito, eis que abala
sua autonomia, na medida que as decisões judiciais assim caracterizáveis buscam seu fundamento
em critérios não jurídicos, mas econômicos, morais ou políticos. É o que, conforme anotado pela
autora, Lenio Streck chama de predadores externos do direito:
Como resultado disso, surgiu o que Lenio Streck chama de ‘predadores externos do direito’. Ou seja,
modos de inter-relacionar o âmbito jurídico com conteúdos morais, econômicos e/ou políticos que,
por incidência de seus próprios critérios para a tomada da decisão, resultaram no enfraquecimento
do campo jurídico. Como mesmo afirma Streck, o resultado disso é a perda do DNA do Direito, no
sentido de que, ao sofrer as influências da Moral ou da Economia de modo substitutivo da estrutura
24
que lhe compõe, o Direito acaba perdendo sua identidade como efetivamente esfera jurídica. ,

Tanto um fenômeno quanto o outro, podem ser constatados no que concerne ao direito à
saúde.
A judicialização do direito à saúde, no Estado de Santa Catarina, é uma realidade. Conforme
22

TESSINARI. Jurisdicição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. p. 32.

23

TESSINARI. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. p. 56.

24

TESSINARI. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. p. 120.
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dados extraídos do Sistema da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, o número de
ações judiciais ajuizadas que tem por objeto o fornecimento de medicamentos ou procedimentos
médicos e hospitalares, cresceu de maneira vertiginosa nos últimos anos. No final do ano de 2010,
o número de ações ajuizadas em face do Estado de Santa Catarina até então somava 13.716,
somente no ano de 2010, foram ajuizadas 3.316 ações; em 2011 foram ajuizadas 4.162 ações, em
2012, mais 5.200, em 2014, 7.228. Portanto, em 4 anos o total de ações ajuizadas mais do que
dobrou, passando a totalizar 33.738 em 2014.
De outro lado, o Poder Judiciário tem tomado para si a tarefa de tornar efetivo o direito a
saúde, muitas vezes invadindo as competências reservadas aos Poderes Legislativos e Executivo,
decidindo com discricionariedade em casos em que já existe política pública implantada.
Segundo Ferrajoli25 , a discricionariedade dos poderes executivo e legislativo no que
concerne aos direitos sociais é ampla, restando predeterminada, tão-somente, quanto a obrigação
de satisfazer os conteúdos mínimos essenciais. Neste norte os limites e medidas dos direitos
sociais dependem do desenvolvimento econômico e civil de cada país. Totalmente diferente é a
discricionariedade judicial, que diz respeito a atividade de aplicação da lei e da constituição ao
caso concreto, que tem naquelas o seu limite. Assim, enquanto as discricionariedades
administrativa e legislativa admitem a criação de direito novo, nos limites da constituição, a
discricionariedade judicial diz respeito unicamente a interpretação, ou seja, é relativa ao
significado das normas aplicáveis ao caso concreto.
[...] mientras los derechos secundários son realizados mediante su ejercicio por obra de sus titulares,
los derechos substanciales, más allá de su fácil enunciación normativa, expresan valores y objetivos
limite que han de ser satisfechos em la mayor medida posible por la esfera pública pero de los que
26
es imposible uma realización plena.”

Cabe assim, aos Poderes Executivo e Legislativo, no exercício da discricionariedade política,
estabelecer programas para garantia do direito a saúde e proceder a destinação de recursos para
este fim, por meio do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária
Anual. Este é o texto do art. 196 da Constituição Federal, segundo o qual, o direito a saúde será
“garantido mediante políticas sociais e econômicas”
É forçoso constatar, portanto, uma postura ativista dos órgãos jurisdicionais catarinenses,
quando determinam que embora exista uma política pública estabelecida no SUS que disponibiliza
25

FERRAJOLI. Principia iuris teoria del derecho y de la democracia: 2. Teoria de la democracia. p 74/75.

26

FERRAJOLI. Principia iuris teoria del derecho y de la democracia: 2. Teoria de la democracia. p 30.
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medicamentos adequados para o agravo de saúde do autor de determinada ação, conforme
constatado em perícia realizada no curso do processo por perito nomeado pelo juízo, o Estado
deve fornecer medicamento diverso daquele padronizado, pela razão de que foi receitado pelo
médico do autor da ação. Esse é o caso da apelação cível nº 2014.0015454-0 cuja ementa é a
seguinte:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA ISQUÊMICA CRÔNICA DO
CORAÇÃO E INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS FÁRMACOS
POR ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS FORNECIDAS PELO SUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA. PRINCÍPIOS ATIVOS E DOSAGENS DIFERENTES DAQUELAS PRESCRITAS PELO MÉDICO DA
AUTORA.
RECURSO
PROVIDO.
"Independentemente do resultado da perícia médica judicial, a substituição de um medicamento por
outro, quando vantajosa para o SUS, somente pode ser determinada pelo juízo se houver prescrição
27
do médico do paciente."

O acórdão acima mencionado não é isolado, sendo que a mesma orientação foi adotada no
julgamento das apelações cíveis 2014.035607-2, 2014.028540-5, 2014.012634-5, 2013.051055-6,
2013.058870-0 e 2014.066313-5, por exemplo.
Nestes casos, ao substituir a política pública implantada no âmbito do Sistema Único de
Saúde pelo receituário do médico do paciente, o Poder Judiciário invadiu competência reservada
aos Poderes Legislativo e Executivo, substituindo o critério inserido nas normas que regem a
política pública pelo do julgador, exercitando discricionariedade que não lhe é própria.
Afirma Tessinari:
No atual contexto, os esforços não se voltam mais para chamar o Judiciário a atuar, mas para
segurá-lo. Ou seja, é certo que esse Poder passou por uma verdadeira mutação funcional, na medida
em que foi provocado a atuar nas esferas de responsabilidade outrora exclusivas do Executivo e
Legislativo, como, por exemplo, na realização de políticas públicas – responsabilidade administrativa
-, caracterizando, portanto, o fenômeno da judicialização. Contudo, o quadro que se apresenta não é
tão somente o do exercício de uma complementariedade (ou cooperação) diante da omissão dos
demais Poderes, mas de uma acentuada e discricionária atuação, elevada a ponto de, no ano de
2009, o ‘Anuário da Justiça’ veicular a seguinte notícia em sua capa: ‘O Ano da Virada: País descobre
que, ao constitucionalizar todos os direitos, a Carta de 1988 delegou ao STF poderes amplos, gerais e
28
irrestritos. E o Tribunal governa.’

Imprescindível destacar, por fim, que embora a judicialização seja um fenômeno inevitável,
o ativismo judicial é um ato de vontade, cujas consequências ao Sistema, analisaremos no próximo
item.

27

BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Apelação Cível nº 2013.058879-3, Relator Desembargador Jaime Ramos.
Julgado em 30-3-2014.

28

TESSINARI. Jurisdição e ativismo judicial: limites da atuação do judiciário. p. 134.
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A TRAGÉDIA DOS COMUNS E O SUS
Como constatado no item precedente, no Estado de Santa Catarina assistimos nos últimos
anos, tanto o fenômeno da judicialização, quanto do ativismo judicial no que concerne a garantia
do direito a saúde.
De acordo com Hardin29, há problemas sem solução técnica possível e sobre um destes
problemas ele se debruçou no artigo intitulado “The Tragedy of the Commns”, especificamente
aquele que diz respeito ao crescimento populacional. Para o autor não há solução para este
problema sem abrir mão dos privilégios que a população goza atualmente, pois um mundo finito,
suporta uma população igualmente finita.
Afirma também Hardin30 , que não é possível supor que o problema da superpopulação
poderá ser resolvido por meio de auto regulação e utiliza a metáfora da pastagem de uso comum
para ilustrar seu ponto de vista. Segundo esta metáfora, deve-se imaginar uma pastagem de uso
comum. Espera-se que cada pastor mantenha neste local o número de cabeças de gado que esta
suporta. Todavia, para o autor, este consenso pode funcionar durante um longo tempo, enquanto
guerras, doenças, etc, mantiverem o número de homens e de cabeças de gado abaixo da
capacidade da pastagem, mas quando a estabilidade social tornar-se uma realidade, os interesses
individuais conduzirão ao rompimento do acordado. Como um ser racional, cada pastor procurará
maximizar seus lucros, conscientemente ou não eles se perguntarão: qual a utilidade para mim de
acrescentar uma cabeça ao meu rebanho?
Ainda segundo Hardin31, esta utilidade possui um componente positivo e outro negativo. O
aspecto positivo é individual, consistente no acréscimo de um animal ao rebanho, enquanto o
aspecto negativo é a superexploração da pastagem decorrente do acréscimo de mais um animal.
O aspecto negativo afeta a todos, embora decorra de uma decisão individual.
E continua o autor para afirmar que pelo modo como as coisas geralmente ocorrem, cada
pastor decidirá acrescentar mais uma cabeça de gado a seu rebanho, e outra, e mais uma,
ilimitadamente, até que a pastagem se esgote.32
29

HARDIN, Garrett. The Tragedy of the Commons. Science. vol. 162, dez 1968, p. 1243. Disponível em:
<http://eesc.columbia.edu/courses/v1003/lectures/population/Tragedy%20of%20the%20Commons.pdf> . Acesso em 19 janeiro
2015

30

HARDIN. The Tragedy of the Commons. p. 1244.

31

HARDIN. The Tragedy of the Commons. p.1244.

32

HARDIN. The Tragedy of the Commons. p.1244.
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Situação semelhante se observa em relação ao ativismo judicial relacionado ao Sistema
Único de Saúde, isto porque, o Sistema impõe ao gestores um desafio: atender demandas infinitas
com recursos finitos. Outrossim, a padronização é um importante instrumento de racionalização
na utilização dos recursos públicos para que o maior número de indivíduos possa ser alcançado
pela política pública, com a melhor eficácia possível. Portanto, decisões judiciais que
desconsideram a padronização implantada, expõem o Sistema à superexploração.
Não é demasiado lembrar que o SUS é um sistema criado para atender, em razão de sua
universalidade, a totalidade da população brasileira.
De igual modo, assim como na tragédia dos bens comuns, as consequências dos atos
individuais não podem ser adequadamente mensuradas se os olharmos isoladamente, os danos
são mensurados quando se observa todo cenário33, tendo em conta que as decisões judiciais são
proferidas em casos concretos, não tem o julgador em conta o Sistema, todavia o conjunto das
decisões acaba por desorganizar este, além do planejamento orçamentário proposto segundo os
recursos disponíveis, que repita-se, são finitos.
Sobre a tragédia dos comuns esclarece Rosa34:
[...] a tragédia dos comuns é um tipo de armadilha social de fundo econômico, a qual envolve o
paradoxo entre os interesses individuais ilimitados e o uso de recursos finitos. Por ela, se declara que
o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito terminam por condenar estruturalmente o
recurso por conta de sua superexploração”.

Portanto, é forçoso concluir que decisões judiciais que desconsideram as políticas públicas
do Sistema Único de Saúde, embora individualmente pareçam inofensivas, não são despidas de
consequências, conduzindo à deterioração do Sistema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não resta dúvida de que a saúde é um direito fundamental do ser humano cabendo ao
Estado o dever de oferecer a população ações de saúde capazes de garanti-la.
Todavia, não é menos certo que os recursos para este fim destinados são finitos, como
aliás, a totalidade dos recursos públicos.

33

HARDIN. The Tragedy of the Commons. p.1245.

34

ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2014, p.
44.
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Assim, é que as políticas públicas devem ser planejadas tendo em conta esta finitude, para
que possa ser garantida sua universalidade.
Não é razoável, outrossim, que a padronização das ações de saúde, levada a efeito pelos
órgãos executivos, seja desconsiderada pelo Poder Judiciário quando julga ações que tem por
objeto o fornecimento de medicamentos. Tais decisões configuram uma postura ativista, na
medida que invadem competência reservada a outro poder e substituem um argumento contido
em uma norma, pelo do julgador.
Por fim, é forçoso constatar, que decisões como estas, acabam por afetar negativamente a
execução das políticas públicas de saúde.
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A TUTELA DOS DIREITOS COLETIVOS NA UNIÃO EUROPÉIA1

Rafael Brüning2

RESUMO
Este artigo tem por objetivo analisar como é o tratamento jurídico da tutela jurisdicional
dos direitos coletivos na União Europeia. Para tanto, num primeiro momento faz-se uma análise
das principais características e funcionamento da União Europeia. Num segundo momento,
pesquisa-se como se dá a produção do direito europeu e quais os domínios de sua intervenção.
Após, faz-se uma análise, em linhas gerais, do espaço judiciário europeu e da tutela jurisdicional
do direito da União. Por fim, discorre-se especificamente sobre a tutela jurisdicional dos direitos
coletivos, descrevendo-se como tal questão está disciplinada na União Europeia. A pesquisa foi
elaborada mediante a técnica da consulta em obras impressas ou disponíveis na rede mundial de
computadores. O método utilizado é o indutivo. O resultado da pesquisa consiste na descrição
quanto à forma como atualmente está disciplinada a tutela jurisdicional dos direitos coletivos na
União Europeia.

PALAVRAS-CHAVE: União Européia. Direitos Coletivos. Tutela jurisdicional.
INTRODUÇÃO
O presente artigo aborda a tutela jurisdicional dos direitos coletivos na União Europeia. A
pesquisa justifica-se, primeiramente, pelas características próprias e peculiares da própria União
Europeia, caracterizada por uma integração de ordem econômica, social, política e jurídica entre
28 países do continente europeu, na qual há um ordenamento jurídico comum, vigente e cogente
simultaneamente para todos esses países3. Numa época globalizada, em que cada vez mais se
constata a insuficiência do direito nacional de cada país frente aos desafios modernos, analisar
1
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Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica – PPC/UNIVALI – Curso de Mestrado em Ciência Jurídica.
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como os países que formam a União Europeia conseguiram formar essa união sui generis mostrase, por si só, deveras importante. Por outro lado, a tutela jurisdicional dos direitos coletivos, dadas
às características de “sociedade de massa” na qual vivemos atualmente, representa importante
instrumento para a efetivação dos direitos da coletividade, pois além de contribuir para um
melhor funcionamento da Justiça (na medida em que se torna desnecessário o ajuizamento de
inúmeras ações individuais para dar solução a problema que poderá ser dirimido em única
demanda), afigura-se como um dos meios mais eficazes de efetivamente assegurar o
cumprimento dos direitos dos cidadãos, já que pelas características próprias dos direitos coletivos,
muitas vezes a busca pela garantia de tais direitos de maneira individual acaba não ocorrendo,
ante o desestímulo decorrente do pequeno valor da questão individualmente considerada, tendo
como consequência, portanto, a violação, isto é, o não cumprimento, de tais direitos4.
Primeiramente, faz-se uma análise das principais características e do funcionamento da
União Europeia. Num segundo momento, pesquisa-se como se dá a produção do direito europeu e
quais os domínios de intervenção da União Europeia. Após, faz-se uma análise, em linhas gerais,
do espaço judiciário europeu e da tutela jurisdicional do direito da União. Por fim, discorre-se
especificamente sobre a tutela jurisdicional dos direitos coletivos, descrevendo-se como tal
questão está disciplinada na União Europeia.

O SURGIMENTO DA UNIÃO EUROPEIA
Existem milhares de livros esmiuçando os acontecimentos ocorridos na Europa desde a
Idade Média (entre os séculos X e XV) até os tempos atuais. A História demonstra que a existência
de guerras, motivadas, dentre outras causas, por disputas de territórios e obtenção de riquezas e
recursos naturais, sempre foi uma constante no continente Europeu.
A frequência da eclosão de guerras na Europa, aliás, não cessou mesmo após o advento da
Idade Contemporânea, tanto que foi na primeira metade do século XX que a Europa viveu um de
seus momentos mais críticos: as duas guerras mundiais.
E foi dos escombros da Segunda Guerra Mundial que, motivados por um desejo de criar
condições para uma paz duradoura, entre 1945 e 1950, estadistas corajosos e determinados,
representando os Estados da Bélgica, República Federal da Alemanha, França, Itália, Luxemburgo e
4
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Países Baixos, empenharem-se em persuadir seus povos a iniciar uma nova era, com novas
estruturas, baseadas em interesses comuns e assentes em tratados que garantissem o primado da
lei e a igualdade entre as nações.5
Essa busca por interesses comuns decorreu da percepção de que países com relações
comerciais tornam-se economicamente dependentes, de modo que incentivar uma cooperação
econômica reduziria os riscos de conflitos entre os países. Aliás, a questão econômica foi o
principal impulso para o surgimento da União Europeia, muito embora com o decorrer do tempo
aquilo que começou por ser uma mera união econômica evoluiu para uma organização que
abrange os mais variados domínios, com reflexos políticos e jurídicos entre todos os EstadosMembros e seus respectivos cidadãos.
Pascal Fontaine, falando da paz como um dos motivos para a criação da União Européia,
menciona6:
“Robert Schuman (ministro dos Negócios Estrangeiros francês) retomou uma ideia originalmente
lançada por Jean Monnet e, em 9 de maio de 1950, propôs a fundação de uma Comunidade
Europeia do Carvão e do Aço (CECA). Colocar sob uma autoridade comum, a Alta Autoridade, a
produção de carvão e de aço de países outrora inimigos era um ato pragmático mas
simultaneamente de elevado valor simbólico. Com ele, as matérias-primas da guerra
transformavam-se em instrumentos de reconciliação e de paz.”

Essa proposta veio a tornar-se realidade com o Tratado de Paris, de 18 de abril de 1951,
instituindo um mercado comum do carvão e do aço entre os seis Estados fundadores antes
mencionados. O objetivo primordial era assegurar a paz entre as nações europeias vencedoras e
vencidas da Segunda Guerra Mundial, associando-as num sistema institucional comum regido
pelos princípios da igualdade e da cooperação.
Posteriormente, os países fundadores da então Comunidade Europeia do Carvão e do Aço
decidiram criar uma Comunidade da Energia Atômica Europeia (Euratom), e também uma
Comunidade Econômica Europeia (CEE), em 25 de março de 1957, com os tratados de Roma. A
Comunidade Econômica Europeia envolveria a construção de um mercado comum mais alargado e
que abrangesse toda uma série de bens e serviços. Os direitos aduaneiros entre os seis países
foram abolidos em 1º de julho de 1968, sendo definidas políticas comuns, de maneira destacada
nos domínios do comércio e da agricultura. Em 1973, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido
5

6
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Publicações da União Europeia, 2014. p. 3. disponível em: http://europa.eu/about-eu/index_pt.htm. Acesso em 09.03.2015.
FONTAINE, Pascal. A Europa em 12 lições: Compreender as políticas da União Europeia. p. 3.
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decidirem aderir. Este primeiro alargamento, de seis para nove membros, foi acompanhado pela
introdução de novas políticas sociais e ambientais, bem como pela criação do Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) em 1975. Em junho de 1979, foi dado um importante passo em
frente, com as primeiras eleições para o Parlamento Europeu por sufrágio universal direto.7
Em 1981, a Grécia aderiu à União. Em 1986, Espanha e Portugal também aderiram.

Com a queda do muro de Berlim, em 1989, que conduziu à unificação da Alemanha, e à
democratização dos países da Europa Central e Oriental, libertados do regime da União Soviética,
os Estados-Membros da Comunidade Econômica Europeia, em 1991, adotaram um novo tratado
(Tratado de Maastricht), acrescentando a cooperação intergovernamental (em áreas como a
política externa e a segurança interna) ao sistema da Comunidade existente. Neste mesmo
tratado, foi criada, então, a União Europeia (uma união agora não apenas mais econômica, mas
também política e jurídica), entrando em vigor em 1 de novembro de 1993.8
Em 1995, três outros países (a Áustria, a Finlândia e a Suécia) aderiram à União Europeia, que
passou a contar com 15 membros.

Objetivando a criação de uma moeda única para facilitar a vida das empresas, dos
consumidores e dos viajantes, em 1 de janeiro de 2002, o euro substituiu as moedas antigas de 12
países da União.
Em meados da década de 90, começaram os preparativos para o maior alargamento da
história da União Europeia. Foram recebidas as candidaturas de seis antigos países do bloco
soviético (Bulgária, República Checa, Hungria, Polônia, Romênia e Eslováquia), dos três Estados
bálticos que haviam feito parte da União Soviética (Estênia, Letônia e Lituânia), de uma das
repúblicas da antiga Jugoslávia (Eslovênia) e de dois países mediterrânicos (Chipre e Malta). As
negociações foram iniciadas em dezembro de 1997 e 10 dos países candidatos aderiram à União
Europeia em 1 de maio de 2004. Seguiram-se a Bulgária e a Romênia, em janeiro de 2007. A
Croácia aderiu em 2013, aumentando para 28 o número de membros da União Europeia.9
Segundo Pascal Fontaine10,

7

FONTAINE, Pascal. A Europa em 12 lições: Compreender as políticas da União Europeia. p. 6.

8

FONTAINE, Pascal. A Europa em 12 lições: Compreender as políticas da União Europeia. p. 7.
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através do site (http://europa.eu/about-eu/index_pt.htm) e da obra de FONTAINE, Pascal: Compreender as políticas da União
Europeia: A Europa em 12 lições. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2014. disponível em:
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“Para enfrentar os complexos desafios do século XXI, a União Europeia alargada necessitava de um
método mais simples e eficiente de tomar decisões em conjunto. Tinham sido propostas novas
regras num projeto de Constituição da União, assinado em outubro de 2004, que substituiria todos
os tratados existentes. No entanto, o texto foi rejeitado por dois referendos nacionais em 2005. A
Constituição foi, portanto, substituída pelo Tratado de Lisboa, que foi assinado em 13 de dezembro
2007 e entrou em vigor em 1 de dezembro de 2009. Este tratado altera mas não substitui os tratados
anteriores e introduz a maioria das alterações previstas na Constituição.”

O FUNCIONAMENTO DA UNIÃO EUROPEIA
Para o autor acima mencionado11,
A União Europeia é mais do que uma confederação de Estados, mas não é um Estado federal. Na
realidade, a sua estrutura não se insere em nenhuma categoria jurídica clássica. É historicamente
única e o seu sistema de tomada de decisões tem vindo a evoluir constantemente há cerca de 60
anos.

Sem deixar de registrar sua consciência quanto à polemização inerente à determinação
específica da natureza da União Europeia, Miguel Gorjão-Henriques, logo no início de sua obra
sobre o Direito da União12, não hesita em enquadrar a entidade no quadro do Direito Internacional
Público.
Não se pretende neste artigo pesquisar com profundidade a questão da natureza jurídica
da União Europeia, embora pareça ter razão o mencionado autor ao afirmar que a União Europeia
é uma entidade de Direito Público Internacional, pois não pode ser considerada como um Estado
federal, pois este é criado por uma Constituição nacional, e não por um Tratado internacional.
Os tratados (o chamado “direito primário”) estão na origem de um vasto corpo chamado de “direito
derivado”, que tem incidência direta na vida quotidiana dos cidadãos da UE. O direito derivado consiste,
principalmente, em regulamentos, diretivas e recomendações adotados pelas instituições da União
Europeia.

Segundo o “Guia das Instituições Europeias: Como funciona a União Européia13
No centro da UE estão os Estados-Membros — os 28 países que pertencem à União — e os seus
cidadãos. O caráter único da UE resulta do fato de, não obstante serem todos soberanos e
independentes, estes países terem congregado parte da sua “soberania” para ganhar força e
aproveitar os benefícios da união. Congregar soberania significa, na prática, que os EstadosMembros delegam alguns dos seus poderes de decisão para as instituições comuns que criaram, de
modo a assegurar que as decisões sobre assuntos do interesse comum possam ser tomadas
democraticamente a nível europeu. A UE situa-se assim entre o sistema federal rígido existente nos
Estados Unidos e o sistema flexível de cooperação intergovernamental existente nas Nações Unidas.
11
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Como todas as medidas adotadas pela UE tem por base os tratados aprovados voluntária e
democraticamente por todos os países da União, nota-se que a União Europeia baseia-se no
chamado “Estado de Direito”. Os tratados são negociados e aprovados por todos os EstadosMembros da UE e são ratificados pelos parlamentos nacionais ou através de um referendo. Os
tratados estabelecem os objetivos da UE, as regras de funcionamento das suas instituições, o
processo de tomada de decisões e a relação entre a União e os seus Estados-Membros. Tiveram de
ser alterados sempre que se registou a adesão de novos Estados-Membros. Ocasionalmente, os
tratados foram também alterados com o objetivo de introduzir reformas nas instituições
europeias e atribuir à União Europeia novos domínios de responsabilidade.
A última alteração aos tratados — o Tratado de Lisboa — foi assinada em Lisboa, em 13 de
dezembro de 2007 e entrou em vigor em 1 de dezembro de 2009. Os tratados anteriores estão
agora incorporados na atual versão consolidada, que é constituída pelo Tratado da União Europeia
e pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
Esta legislação, bem como a legislação do chamado direito secundário da UE
(regulamentos, diretivas e recomendações), tal como as políticas da União em geral, é o resultado
de decisões tomadas principalmente pelo Conselho Europeu, pelo Parlamento Europeu e pela
Comissão Europeia, assim como outras instituições e órgãos, conforme brevemente se expõe a
seguir.
O Conselho Europeu é a principal instituição política da União Europeia. É composta pelos
chefes de Estado e de Governo (os presidentes e/ou primeiros-ministros) de todos os países
membros da União e pelo presidente da Comissão Europeia. O Conselho Europeu estabelece os
objetivos da União Europeia e define as formas de os alcançar. Constitui o centro impulsionador
das principais iniciativas políticas da UE. Embora fundamental na definição da agenda política da
UE, não tem quaisquer poderes legislativos14.
Quanto ao poder de legislar, há três grandes instituições envolvidas no processo legislativo:
o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia. Essas três
instituições adotam, através do processo legislativo ordinário, as políticas e a legislação que se
aplicam a toda a UE. Em princípio, a Comissão propõe nova legislação e o Parlamento e o Conselho
a adotam. A Comissão e os Estados-Membros são os responsáveis pela sua execução. A Comissão

14
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vela também pela correta transposição da legislação da UE para as ordens jurídicas nacionais15.
No Parlamento Europeu tem-se os “deputados europeus”, que representam os cidadãos
europeus, sendo diretamente eleitos por eles. O Parlamento controla as atividades da União e
participa do processo legislativo, juntamente com o Conselho. O Parlamento exerce uma função
legislativa na União de duas maneiras: 1. Através do procedimento de “co-decisão”, que é o
processo legislativo comum, o Parlamento partilha com o Conselho da União Europeia a
responsabilidade de legislar em todos os domínios políticos que necessitam de um voto por
maioria qualificada no Conselho. Desde que entrou em vigor o Tratado de Lisboa, estes domínios
abrangem cerca de 95% da legislação da União Europeia. O Conselho e o Parlamento podem
chegar a um acordo logo à primeira leitura. Se não conseguirem chegar a um acordo após duas
leituras, a proposta é submetida a um Comitê de Conciliação, para ao final se decidir pela
aprovação ou rejeição da proposta legislativa; 2. Segundo o procedimento de “parecer favorável”,
o Parlamento tem de ratificar os acordos internacionais da UE (negociados pela Comissão),
incluindo qualquer novo tratado de alargamento da União Europeia.16
O Parlamento Europeu, assim como o Conselho da União Europeia, também tem funções
orçamentárias. Além disso, é também um órgão de controle democrático da União, em especial da
Comissão Europeia. De cinco em cinco anos, quando chega o momento de nomear uma nova
Comissão, o Parlamento Europeu recém-eleito pode aprovar ou rejeitar, por maioria simples, a
pessoa nomeada pelo Conselho Europeu para o lugar de presidente da Comissão. Este voto reflete
de forma clara os resultados das eleições anteriores para o PE. O Parlamento também entrevista
individualmente os membros propostos para integrarem a Comissão antes de aprovar a nova
Comissão como um todo. Tem igualmente o poder de demitir toda a Comissão, a qualquer
momento, aprovando uma moção de censura por maioria de dois terços dos seus membros. O
Parlamento controla ainda a gestão corrente das políticas comuns, formulando perguntas orais e
escritas à Comissão e ao Conselho.17
Por sua vez, o Conselho da União Europeia tem como missão: a) Aprovar a legislação da UE
(função que partilha com o Parlamento Europeu); b) Coordenar as políticas econômicas gerais dos
países da UE; c) Assinar acordos entre a UE e países terceiros; d) Aprovar o orçamento anual da

15
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UE; e) Definir as políticas externa e de defesa da UE; f) Coordenar a cooperação entre os tribunais
e as forças policiais dos países da UE.18
Já a Comissão Europeia é a única que pode elaborar novas propostas de legislação, que
depois transmite ao Conselho e ao Parlamento para discussão e aprovação. Os seus membros são
nomeados por cinco anos de comum acordo pelos Estados-Membros, após aprovação do
Parlamento Europeu (como acima descrito). Há um membro da Comissão (comissário) por cada
Estado-Membro da União Europeia. A Comissão goza de um grau de independência considerável
no exercício das suas atribuições. A sua missão é defender o interesse comum, o que significa que
não deve sofrer pressões de qualquer governo nacional. Enquanto “guardiã dos tratados”, deve
assegurar que os regulamentos e diretivas adotados pelo Conselho e pelo Parlamento estão a ser
aplicados nos Estados-Membros. Se assim não for, a Comissão pode recorrer ao Tribunal de Justiça
para impor a aplicação do direito da União Europeia19.
O Tribunal de Justiça da União Europeia, sediado no Luxemburgo, é composto por um juiz
por cada Estado-Membro e assistido por nove advogados-gerais, designados por comum acordo
entre os governos dos Estados-Membros para um mandato renovável de seis anos. A sua
independência está assegurada. A missão do Tribunal de Justiça é garantir o cumprimento do
direito da União Europeia e a interpretação e aplicação corretas dos tratados20.
O Banco Central Europeu (BCE), sediado em Frankfurt, é responsável pela gestão do euro e
pela política monetária da União Europeia. As suas principais funções consistem em garantir a
estabilidade dos preços e supervisionar os bancos da área do euro. O Tribunal de Contas Europeu,
sediado no Luxemburgo, foi criado em 1975. É composto por um membro de cada país da União,
designado por um período de seis anos por acordo entre os Estados-Membros, após consulta do
Parlamento Europeu. O Tribunal de Contas verifica a legalidade e a regularidade das receitas e
despesas da União Europeia, assim como a sua boa gestão financeira21.
Há, ainda, outros órgãos, como o Comitê Econômico e Social Europeu, o Comitê das
Regiões, e o Banco Europeu de Investimento. Quando tomam decisões num determinado número
de domínios políticos, o Conselho e a Comissão consultam o Comitê Econômico e Social Europeu
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(CESE). Os membros deste comitê representam os vários grupos de interesses econômicos e
sociais que formam a sociedade civil organizada, e são designados pelo Conselho por um período
de cinco anos. O Comitê das Regiões (CR) é composto por representantes das autoridades
regionais e locais, nomeados por cinco anos pelo Conselho, sob proposta dos Estados-Membros. O
Conselho e a Comissão devem consultar o Comitê das Regiões sobre matérias relevantes para as
regiões, podendo o Comitê também emitir pareceres por sua própria iniciativa. O Banco Europeu
de Investimento (BEI), sediado em Luxemburgo, concede empréstimos e garantias para ajudar as
regiões menos desenvolvidas da União Europeia e tornar as empresas mais competitivas22.
Enfim, como se vê, são diversas as instituições e os órgãos que fazem parte da estrutura da
União Europeia, assegurando o seu funcionamento, de acordo com os objetivos definidos pelos
Estados-Membros em forma de adesão aos tratados da UE.

A PRODUÇÃO DO DIREITO EUROPEU
Como visto anteriormente, o processo de tomada de decisão na União Europeia envolve
várias instituições: o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, a
Comissão Europeia, o Tribunal de Justiça Europeu, dentre outras. Embora o Conselho Europeu
defina a direção e as prioridades políticas gerais da UE, não exerce funções legislativas. Assim,
como o tópico em questão é sobre produção do direito europeu, afigura-se mais adequado
analisar as instituições encarregadas de produzir tal direito.
Em princípio, é a Comissão Europeia que propõe nova legislação, e são o Parlamento e o
Conselho da União Europeia que a adotam, cabendo aos Estados-Membros e à Comissão Europeia
a missão de por a legislação em prática. Existem vários tipos de atos legislativos, aplicados de
diferentes formas: um “regulamento” é uma disposição legislativa diretamente aplicável e
vinculativa em todos os Estados-Membros. Os Estados-Membros não têm que a transpor para a
legislação nacional, embora esta possa ter que ser alterada para evitar conflitos entre ambas. Uma
“diretiva” é uma disposição legislativa que vincula os Estados-Membros, ou um grupo de EstadosMembros, com vista a atingir um determinado objetivo. Normalmente, as diretivas têm de ser
transpostas para o direito nacional para se tornarem eficazes. A diretiva especifica o resultado a
atingir, cabendo aos Estados-Membros decidir, individualmente, a forma de o conseguir. Uma
“decisão” pode ser dirigida a Estados-Membros, grupos de pessoas ou até mesmo pessoas
22
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singulares. É obrigatória em todos os seus elementos. As decisões são utilizadas, por exemplo,
para tomar posição sobre propostas de concentrações de empresas. As “recomendações” e os
“pareceres” não têm caráter vinculativo23.
Toda a nova legislação europeia deve basear-se num artigo específico do Tratado, que é a
base jurídica dessa legislação e que determina o procedimento legislativo a seguir. O tratado
estabelece o processo de decisão, incluindo as propostas da Comissão, as leituras sucessivas pelo
Conselho e pelo Parlamento e os pareceres dos órgãos consultivos. Também estabelece quando é
exigida a unanimidade e quando é suficiente a maioria qualificada na adoção de legislação pelo
Conselho. A grande maioria da legislação da UE é adotada de acordo com o processo legislativo
ordinário. Neste procedimento, o Parlamento e o Conselho da UE partilham o poder legislativo.
O procedimento começa com a Comissão. Antes de apresentar uma proposta de ação, a
Comissão convida geralmente os governos, as empresas, as organizações da sociedade civil e os
cidadãos a expressarem os seus pontos de vista sobre as matérias em causa. Os pareceres
recolhidos vão contribuir para a elaboração de uma proposta da Comissão a apresentar ao
Conselho e ao Parlamento. A proposta pode ter sido elaborada a convite do Conselho da UE, do
Conselho Europeu, do Parlamento ou de cidadãos europeus, ou por iniciativa da própria Comissão.
Existem, por outro lado, diversos órgãos consultivos que têm de ser ouvidos sempre que a
legislação proposta envolva a sua área de interesse. Ainda que os seus pareceres não sejam
aceites, contribuem para a supervisão democrática da legislação da UE, garantindo que esta seja
sujeita ao maior escrutínio possível. Estes organismos são: o Comitê Econômico e Social Europeu,
que representa grupos da sociedade civil, como empregadores, sindicatos e grupos de interesse
social; e o Comitê das Regiões, que assegura que a voz do poder local e regional seja ouvida. Além
disso, podem ser consultadas outras instituições e organismos, sempre que uma proposta
respeitar à sua área de interesse ou especialização. Por exemplo, o Banco Central Europeu
consideraria normal ser consultado sobre propostas relativas a questões econômicas ou
financeiras.24
Os parlamentos nacionais recebem os projetos de atos legislativos ao mesmo tempo que o
Parlamento Europeu e o Conselho da UE. Podem manifestar a sua opinião para garantir que as
decisões sejam tomadas ao nível mais adequado. As ações da UE estão sujeitas ao princípio da
23
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subsidiariedade — o que significa que, com exceção dos domínios da sua competência exclusiva, a
União apenas atua nos casos em que a ação ao nível da UE se revela mais eficaz do que ao nível
nacional. Cabe aos parlamentos nacionais, portanto, como forma de controlar a aplicação dessa
princípio, manifestarem-se sobre os atos legislativos adotados pela União.25

DOMÍNIOS DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA
Os tratados estabelecem os domínios políticos em que a UE pode tomar decisões. Existem
alguns domínios políticos que são da competência exclusiva da UE, o que significa que as decisões
são tomadas, ao nível da UE, pelos Estados-Membros, reunidos no Conselho e no Parlamento
Europeu. É o caso do comércio, da política aduaneira, das regras de concorrência, da política
monetária na zona euro e da conservação dos recursos biológicos marinhos. Existem outros
domínios em que a União e os Estados-Membros partilham as competências em matéria de
tomada de decisões. Isto significa que, se a legislação for adotada a nível da UE, então será
prioritária. Todavia, se não for adotada legislação a nível da UE, os Estados-Membros podem,
individualmente, legislar a nível nacional. A competência partilhada é aplicável em muitas áreas
políticas, como o mercado interno, a agricultura, a proteção dos consumidores e os transportes.
Em todos os outros domínios políticos, as decisões são da competência dos Estados-Membros.
Deste modo, se um determinado domínio político não for identificado num tratado, a Comissão
não pode propor legislação nessa matéria. Contudo, em algumas áreas como o setor espacial, a
educação, a cultura e o turismo, a União pode apoiar as ações dos Estados-Membros. Noutras,
como a ajuda aos países e territórios ultramarinos e a investigação científica, a UE pode
desenvolver atividades paralelas, nomeadamente programas de ajuda humanitária26.
Com o crescimento e o fortalecimento da União Europeia, esta passou a intervir em vários
domínios, desde os Direitos do Homem aos Transportes e ao Comércio. Destacam-se temas como
meio ambiente, agricultura, pesca e alimentos, assuntos aduaneiros e fiscais, ciência e tecnologia,
cultura, educação, economia, direitos sociais, dos consumidores, entre outros domínios.
A UE é a única responsável por: a) união aduaneira; b) normas que regem a concorrência no
seio do mercado interno; c) política monetária nos países da área do euro; d) conservação dos
recursos biológicos marinhos ao abrigo da política comum de pescas; e) política comercial comum;
25
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f) celebração de acordos internacionais conforme o previsto na legislação da União Europeia. A UE
e os Estados-membros são conjuntamente responsáveis por: a) mercado interno; b) determinadas
áreas da política social, tal como previsto no Tratado de Lisboa; c) coesão econômica e social; d)
agricultura e pescas, excluindo a conservação de recursos biológicos marinhos; e) o ambiente; f) a
proteção dos consumidores; g) os transportes; h) as redes transeuropeias; i) energia; j) criação de
um espaço de liberdade, segurança e justiça; k) áreas da segurança comum relacionadas com a
saúde pública, como previsto no Tratado de Lisboa; l) investigação, desenvolvimento tecnológico e
espaço; m) cooperação para o desenvolvimento e ajuda humanitária. Áreas pelas quais os Estadosmembros continuam como responsáveis e em que a UE pode desempenhar um papel de apoio ou
coordenação: a) proteção e melhoria da saúde humana; b) indústria; c) cultura; d) turismo; e)
educação, formação profissional, juventude e desporto; f) proteção civil; g) cooperação
administrativa. 27
Uma das áreas em que legislação da União Europeia se destaca é relativa aos
consumidores. Nesta matéria, visa oferecer a todos os consumidores o mesmo nível de proteção
financeira e sanitária, independentemente do país da União em que vivem, para onde viajam ou
onde fazem as suas compras. Crises de segurança alimentar, como a “doença das vacas loucas”, no
final da década de 90, trouxeram a necessidade de uma proteção ao nível da UE. Em 2002, foi
constituída a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), responsável por
constituir uma base científica sólida para a legislação relativa à segurança dos alimentos. A
necessidade de proteção dos consumidores ao nível europeu é sentida em muitas outras áreas,
pelo que existem inúmeras diretivas da União Europeia sobre a segurança dos cosméticos, dos
brinquedos, etc. Em 1993, foi criada a Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) para gerir os
pedidos de autorização de introdução no mercado de medicamentos. Nenhum medicamento pode
ser comercializado na UE sem autorização. A União Europeia também toma medidas para proteger
os consumidores de publicidade falsa e enganosa, de produtos defeituosos e de abusos em áreas
como o crédito ao consumidor e as compras por correspondência ou pela Internet.
Como se vê, é vasto o domínio de intervenção da União Europeia, destacando-se, no que
tange aos direitos coletivos, o meio ambiente e os direitos dos consumidores, sendo que nestes
domínios, tanto a União Europeia como os Estados-Membros podem legislar.

27
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ESPAÇO JUDICIÁRIO EUROPEU E TUTELA JURISDICIONAL DO DIREITO DA UE
Apesar de haver um ordenamento jurídico único para a União Europeia (aplicável a todos
os Estados-Membros), paralelamente coexistem os ordenamentos jurídicos nacionais de cada
Estado-Membro. Por isso, há muitos sistemas judiciários diferentes, compartimentados por
fronteiras nacionais.
Porém, como se sabe, o crime internacional e o terrorismo não respeitam as fronteiras
nacionais, e o combate a tais práticas presumidamente é de interesse de todos os EstadosMembros. Por tal razão, a União Europeia criou um espaço judiciário comum, reforçando a
cooperação internacional entre tribunais de diferentes países. Exemplo dessa cooperação
transfronteiriça operacional é o mandado de detenção europeu, que funciona desde janeiro de
2004 e substitui os longos processos de extradição28.
Em matéria de direito civil, a União adotou legislação que facilita o cumprimento das
sentenças judiciais em processos transfronteiriços que envolvam divórcios, separações, tutela de
crianças e pensões de alimentos, de modo a assegurar que os acórdãos proferidos num EstadoMembro sejam aplicáveis nos outros. Estabeleceu também procedimentos comuns para
simplificar e acelerar a resolução de litígios transnacionais em ações cíveis menores relativas a
créditos não contestados em casos, por exemplo, de cobrança de dívidas ou falências29.
Quanto à tutela jurisdicional do direito da UE, todos os tribunais nacionais dos respectivos
Estados-Membros, nos limites de suas respectivas competências jurisdicionais, são encarregados
de assegurar a aplicação do direito europeu.
Por outro lado, o Tribunal de Justiça da União Europeia é o órgão encarregado de
interpretar e aplicar o direito da União de maneira uniforme e cogente para todos os EstadosMembros e respectivos cidadãos. Além disso, resolve os litígios entre os governos nacionais e as
instituições europeias. Particulares, empresas e organizações podem recorrer ao Tribunal se
considerarem que seus direitos foram infringidos por uma instituição europeia30.
O Tribunal de Justiça é composto por um juiz de cada país da UE, sendo assistido por nove
advogados-gerais, aos quais incumbe apresentar publicamente e com imparcialidade pareceres
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sobre os processos submetidos ao Tribunal. Os juízes e os advogados-gerais são nomeados por um
período de seis anos, renovável.
A fim de ajudar o Tribunal de Justiça a fazer face ao grande número de processos que lhe
são submetidos e de proporcionar aos cidadãos uma proteção jurídica mais eficaz, um Tribunal
Geral ocupa-se das ações intentadas por particulares, empresas e algumas organizações, bem
como de processos relacionados com o direito da concorrência. O Tribunal da Função Pública
Europeia pronuncia-se sobre os litígios entre as instituições da UE e seu pessoal.
Quanto aos tipos de processos que são submetidos à sua apreciação, há cinco tipos de
processos mais comuns31:
a) Pedidos de decisão a título prejudicial: os tribunais nacionais dirigem-se ao Tribunal de
Justiça para que esclareça a interpretação de um elemento do direito da UE. Os tribunais nacionais
são responsáveis pela correta aplicação da legislação da UE no respectivo pais. Há, no entanto, um
risco de que os tribunais dos diversos países possam interpretar o direito da UE de forma
diferente. Para que tal não aconteça, foi instaurado um mecanismo denominado reenvio
prejudicial. Assim, caso tenham uma dúvida quanto à interpretação ou à validade de uma
disposição do direito da UE, os tribunais nacionais podem e, por vezes devem, pedir parecer do
Tribunal de Justiça. Este pronuncia-se sobre a questão que lhe é apresentada emitindo uma
decisão a título prejudicial.
b) Ações por incumprimento: são intentadas contra os governos nacionais por não
aplicação do direito da UE. A Comissão pode intentar este tipo de ação se considerar que um
Estado-Membro não cumpriu qualquer das obrigações que lhe incumbem por força do direito da
UE. Qualquer Estado-Membro pode também intentar uma ação por incumprimento contra outro.
Em ambos os casos, o Tribunal investiga as alegações apresentadas e dá o seu parecer. Se o país
for considerado em falta, deve tomar medidas corretivas de imediato. Se o Tribunal constatar que
o país não deu cumprimento à sua decisão, pode impor-lhe uma multa.
c) Recurso de Anulação: Se um país da UE, o Conselho, a Comissão ou, em certas
circunstâncias, o Parlamento considerar que uma disposição legislativa da UE é ilegal, pode
solicitar a sua anulação ao Tribunal.
Os particulares podem também interpor “recursos de anulação” se considerarem que
31
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determinada disposição legislativa os afeta direta e negativamente como indivíduos e
pretenderem, por esse motivo, que o Tribunal a anule. Se o Tribunal verificar que a disposição em
questão não foi corretamente adotada ou não está devidamente fundamentada nos Tratados,
pode declará-la nula e sem efeito.
d) Ações por omissão: O Tratado estabelece que o Parlamento Europeu, o Conselho e a
Comissão devem tomar determinadas decisões em determinadas circunstâncias. Se não o fizerem,
os Estados-Membros, as restantes instituições da UE e, em certos casos, os particulares ou as
empresas podem recorrer ao Tribunal para que este declare verificada essa omissão.
e) Ações diretas: Qualquer particular ou empresa que tenha sofrido danos causados por
uma ação ou pela ausência de ação da UE ou do pessoal das suas instituições pode recorrer ao
Tribunal Geral a fim de obter reparação.

A TUTELA DOS DIREITOS COLETIVOS NA UNIÃO EUROPEIA
Após as considerações até então expressas neste artigo, fica mais claro, agora, elucidar a
questão dos direitos coletivos europeus e a respectiva tutela jurisdicional.
Primeiramente é preciso distinguir os direitos coletivos de cada Estado-membro da UE (de
aplicação e abrangência restrita ao respectivo país, eis que invocada a respectiva tutela com base
no ordenamento jurídico nacional) dos direitos coletivos europeus (de aplicação e abrangência
transnacional, isto é, com validade e eficácia em relação aos 28 Estados que atualmente fazem
parte da União Europeia, eis que invocados com base no direito da União Europeia).
No caso de aplicação e abrangência dos direitos coletivos apenas para um Estado-Membro,
com base no ordenamento jurídico nacional respectivo, é preciso verificar como a tutela dos
direitos coletivos é disciplinada em tal ordenamento. O presente artigo não analisa essa questão
(como é o sistema de tutela coletiva em cada Estado-Membro), pois a análise objeto de pesquisa é
em relação aos direitos coletivos europeus. Em relação a estes direitos, cabe tanto aos tribunais
nacionais quanto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, cada um nos limites de suas
respectivas competências, aplicá-los no exercício da função jurisdicional.
Tanto a União Europeia como os Estados-Membros têm competência concorrente para,
dentre outros temas, legislar em nível europeu sobre meio ambiente e consumidor, sendo que
nestas duas áreas, pela própria natureza de tais direitos, é mais comum haver direitos coletivos.
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Conforme se demonstrará adiante, apenas nos últimos cinco anos as instituições da UE
passaram a adotar medidas concretas no sentido de introduzir a tutela de direitos coletivos no
âmbito da União Europeia. Por causa disso, poderia parecer que há um atraso no tratamento
dessa questão frente à evolução dos direitos coletivos nos mais variados ordenamentos jurídicos
nacionais, inclusive fora do continente europeu, afinal, os processos coletivos, nas últimas
décadas, assumiram papel relevante em quase todos os ordenamentos jurídicos contemporâneos.
Contudo, isso se explica por três principais motivos: o primeiro seria decorrente das
dificuldades de adotar um sistema de tutela coletiva europeu, tendo em vista as peculiaridades da
União Europeia, pois um mecanismo inovador de tutela coletiva europeu teria que respeitar o
requisito estabelecido pelo artigo 67.º, n.º1, do Tratato de Funcionamento da União Europeia,
segundo o qual a União, ao criar um espaço europeu de liberdade, segurança e justiça, deve
respeitar os diversos sistemas e tradições jurídicos dos Estados-Membros. Já o segundo motivo
seria pela própria existência da tutela coletiva em nível nacional nos diversos Estados-Membros
que fazem parte da UE, sendo preciso verificar, portanto, qual problema em relação aos direitos
coletivos europeus não é resolvido satisfatoriamente pelos intrumentos já existentes. Por fim, no
continente europeu, há uma pressuposição geral de eficiência dos órgãos públicos que dispensaria
a necessidade de ação coletiva para efetivar os direitos coletivos.
A propósito, comentando o modelo europeu, discorre Hermes Zanetti Júnior32:
O modelo de ações associativas europeu, predominantemente voltado para a tutela específica das
obrigações de fazer e não-fazer e que só recentemente sofreu alterações para admitir, de forma
mitigada, ações de cunho condenatório, especialmente voltadas para o modelo opt-in e por esta
razão denominadas pela doutrina de procedimentos de “litígios agregados”, que, principal e
especialmente, têm por característica a tipicidade das formas de tutela, normalmente não permite
de forma ampla a tutela ressarcitória, e a taxatividade dos direitos (geralmente está presente a
tutela expressa dos direitos do consumidor e antitruste/ordem econômica, até por força de
normativas da União Europeia, mais raramente, e com tutelas mais “fracas” de cunho inibitório e
legitimação restrita, a tutela do meio ambiente e do patrimônio público, isto porque se percebe
neste modelo a existência de uma pressuposição geral de eficiência dos órgãos públicos que
dispensaria a necessidade de ações coletivas para efetivar o direito dos administrados, bem como,
uma atividade do Estado no controle dos poderes privados mais efetiva que dispensaria a
intervenção judicial para assegurar a garantia destes direitos.

O fato de a maioria das Constituições Nacionais prever apenas a tutela de direitos
individuais, próprios de cada cidadão, em particular, também influenciou a tímida formação do
processo coletivo europeu, pois houve dificuldades em relação à superação da questão da
32
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legitimidade ativa estar tradicionalmente vinculada à titularidade do direito tutelado, bem como,
caso admitida a ação coletiva, como deveria ser a participação no respectivo processo dos
cidadãos titulares dos direitos coletivos.
O que se percebe, ante a realidade da Europa, do Brasil em particular, e dos EUA, é que há,
basicamente, três modelos de processo coletivo no direito constitucional comparado: a) as class
actions, do direito norte americano; b) as ações associativas/litígios agregados (que seriam as
ações coletivas tratadas exclusivamente pelo ordenamento jurídico dos respectivos países que
têm um sistema de tutela coletiva diferente do sistema norte americano); c) e o processo coletivo
“modelo brasileiro”33.
Essa constatação da existência, basicamente, de três modelos, decorre de uma
sistematização das principais questões que devem ser tratadas no processo coletivo, como, por
exemplo, a seleção dos direitos aptos à tutela coletiva; a legitimação para o acesso à tutela
jurisdicional coletiva; o papel da administração pública; o papel da advocacia; os custos do acesso
à Justiça, inclusive quanto à produção de provas periciais e os honorários advocatícios; a forma e a
técnica processual; a disciplina de desenvolvimento do processo; a eficácia e a estabilidade dos
provimentos de tutela; e a relação entre os processos coletivos e os processos individuais, dentre
outras questões34
O tratamento da tutela coletiva, por outro lado, é interdisciplinar. Veja-se a respeito a
observação de Hermes Zanetti Jr:
Igualmente deve ser recordado que para a correta compreensão do processo coletivo é necessário
entender sua perspectiva quadridimensional, ao mesmo tempo de direito material, de direito
processual, de direito comparado e de direito constitucional, de forma a garantir a atenção
necessária à compreensão dos modelos de tutela. Isso porque o tema da tutela coletiva exige
tratamento sobre uma perspectiva pluridisciplinar, na qual se estruturam, pelo menos, quatro
grandes pilares: direito material, direito processual, direito comparado e direito constitucional. Sem
essa abordagem carece de miopia qualquer análise do modelo de direito processual coletivo de um
determinado ordenamento. Sem a análise da constitucionalidade das mutações jurídicas necessárias
para a efetivação da tutela coletiva não se pode falar do tema do processo coletivo. Por essa razão,
conscientes de que há transversalidade no tema, devemos tratar da tutela coletiva como um ramo
multidisciplinar e transversal que tem a potencialidade de rejuvenescer, pelas perplexidades que
implica, toda a dogmática jurídica, o que efetivamente já vem ocorrendo nos mais diversos
ordenamentos.
33
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Como dito, este artigo não tem por finalidade analisar os diversos sistemas de tutela
coletiva existentes nos países da Europa, e sim o sistema de tutela coletiva existente na União
Europeia, ou seja, o sistema comum de tutela coletiva para todos os 28 países que fazem parte da
União. Feitas estas considerações, cumpre, enfim, verificar como está disciplinada a tutela coletiva
no direito da União Europeia.
Apesar da questão da adoção de um sistema de ações coletivas estar sendo sendo debatida
em nível europeu desde 198535, foi apenas a partir de 2010 que a União Europeia efetivamente
passou a praticar ações concretas no sentido de adotar um sistema de tutela coletiva. Entre 2010
a 2012, a Comissão Europeia aprofundou a análise sobre a adoção de mecanismos de tutela
coletiva na União Europeia, buscando responder a três questões fundamentais36: “1) Qual o
problema que não é resolvido satisfatoriamente pelos instrumentos existentes?" 2) "Pode um
determinado mecanismo jurídico, como um eventual mecanismo de tutela coletiva, resolver esse
problema?" 3) "Como poderia tal mecanismo ser conciliado com o requisito estabelecido pelo
artigo 67.º, n.º1, do Tratato de Funcionamento da União Européia, segundo o qual a União, ao
criar um espaço europeu de liberdade, segurança e justiça, deve respeitar os diversos sistemas e
tradições jurídicos dos Estados-Membros, nomeadamente em domínios (como o do direito
processual) bem assentes a nível nacional, e, simultaneamente, inovar ao nível da UE"?
Para tanto, em 2011 a Comissão realizou uma consulta pública intitulada “Rumo a uma
abordagem europeia coerente sobre a ação coletiva”. A consulta tinha por objetivo, entre outros,
identificar princípios jurídicos comuns sobre a ação coletiva e estudar possíveis modos de
compatibilização desses princípios comuns com o sistema jurídico da UE e as ordens jurídicas dos
seus 28 Estados-Membros. A consulta explorou também os domínios em que as diversas formas
de ação coletiva poderiam ajudar a fazer cumprir a legislação da UE ou a proteger os direitos dos
cidadãos e das empresas da UE.
Em 2012, o Parlamento Europeu aprovou a Resolução de 2 de fevereiro de 2012, intitulada
“Rumo a uma abordagem européia coerente sobre a ação coletiva".37 Em tal Resolução, o
35
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Parlamento Europeu, cumprindo seu papel no processo legislativo ordinário europeu, expressou
de maneira formal suas considerações a respeito do assunto, através de 30 enunciados, após a
exposição de vários considerandos sobre o tema.
Dentre os principais enunciados, pode-se destacar: a) o reconhecimento de que "os
mecanismos nacionais em matéria de ações coletivas divergem amplamente, sobretudo no que diz
respeito ao seu âmbito de aplicação e características processuais, o que pode comprometer o
gozo de direitos por parte dos cidadãos" (item 3 da Resolução); b) que o acesso à justiça através
da ação coletiva se insere no âmbito do direito processual, e para a adoção de um quadro jurídico
europeu horizontal para a tutela de direitos coletivos é preciso, em que pese a necessidade de se
ter em conta as tradições jurídicas e os ordenamentos jurídicos de cada Estado-Membro, uma
legislação que contemple um conjunto de princípios comuns, que proporcione um acesso
uniforme à justiça mediante o recurso ao referido sistema na UE, e contemple, de modo específico
mas não exclusivo, as violações dos direitos dos consumidores, principalmente no caso de litígios
transfronteiriços (item 15 da Resolução); c) que "as vítimas de atos ilícitos, quer se trate de
cidadãos, quer se trate de sociedades, devem poder reclamar uma indenização pelas perdas e
danos sofridos, sobretudo no caso de danos difusos ou esporádicos de baixo valor, em que o risco
de incorrer em despesas pode ser desproporcional em relação aos danos sofridos" (item 1 da
citada Resolução); d) "que a ação judicial coletiva, ao evitar processos paralelos que tenham por
objeto reclamações similares, apresenta vantagens em termos de redução de custos e de um
aumento da certeza jurídica para os requerentes, os requeridos e o sistema judicial" (item 5 da
Resolução); e) que no que diz respeito ao setor da concorrência, a ação pública é essencial para a
aplicação das disposições dos tratados, para alcançar plenamente os objetivos da UE e para
assegurar a aplicação do direito da UE em matéria de concorrência (item 6 da Resolução).
Por outro lado, segundo a Resolução mencionada, o Parlamento, no intuito de se criar
salvaguardas para evitar reclamações improcedentes e a utilização abusiva da ação coletiva,
destaca: a) "que é necessária a existência de um grupo claramente identificado para que uma ação
coletiva representativa seja admissível, devendo a identificação dos membros do grupo ter tido
lugar antes da apresentação do pedido" (item 20, parágrafo primeiro); b) que a abordagem
européia em sede de ação coletiva tem de assentar no princípio de “opt-in”, segundo o qual as
vítimas são claramente identificadas e apenas participam do processo quando tenham indicado
expressamente ser seu desejo fazê-lo, devendo ser rejeitado um sistema de ação coletiva em que
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as vítimas não são identificadas antes de a sentença ser proferida, por ser contrário aos
ordenamentos jurídicos de muitos Estados-Membros e por violar os direitos das vítimas
suscetíveis de participar no processo sem o seu conhecimeto e para as quais, contudo, a decisão
judicial produziria efeitos (item 20, parágrafos segundo e terceiro, da Resolução); c) "os EstadosMembros devem designar organizações legitimadas para intentar ações coletivas, sendo
necessários critérios europeus que definam claramente essas entidades legitimadas" (item 20,
parágrafo quinto); d) as ações punitivas devem ser proibidas, admitindo-se apenas ações de
indenizações por danos reais causados (item 20, parágrafo sétimo); e) que cabe aos EstadosMembros determinar suas próprias normas em matéria de definição dos custos do processo, de
acordo com as quais a parte vencida suporta as custas da outra parte a fim de prevenir a
proliferação de ações improcedentes (item 20, parágrafo nono); f) que não deve haver o
financiamento das ações coletivas por terceiros, como por exemplo, em troca de uma parte da
indenização que venha a ser obtida (item 20, parágrafo dez).
Por fim, após enunciar seu entendimento acerca da adoção de um sistema de tutela
coletiva, o Parlamento Europeu, ainda em tal Resolução, instou a Comissão Européia a avaliar
exaustivamente a base jurídica apropriada para a adoção de medidas no domínio da ação coletiva
(item 8 da Resolução), e insistiu na particiapação do Parlamento em todas as iniciativas legislativas
em sede de ação coletiva, dada suas funções no quadro do processo legislativo ordinário (item 29
da Resolução).
Assim, em 11.06.2013, a Comissão Europeia, concluindo os trabalhos que se iniciaram com
a consulta pública feita em 2011 e prosseguiram após a adoção da Resolução do Parlamento
Europeu de 2 de fevereiro de 2012, adotou dois atos formais: uma Comunicação ao Parlamento
Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social Europeu, e ao Comitê das Regiões, intitulada
“Rumo a um quadro jurídico horizontal europeu para a tutela coletiva”, e uma Recomendação,
com base no art. 292 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que sugere princípios
comuns horizontais para a tutela coletiva na União Europeia, que devem ser respeitados por todos
os Estados-Membros38.
Na Comunicação, a Comissão Europeia, abordando o assunto de maneira a expor os
motivos, tratou: dos objetivos da adoção de tal ato (paralamente com a Recomendação); do
conceito de tutela coletiva; da existência de mecanismos que já preveem a tutela de direitos
38
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coletivos na UE, embora reconhecendo que não existem, ainda, ao nível da UE, instrumentos
coletivos de indenização; dos principais resultados da consulta pública realizada em 2011 sobre o
assunto; do parecer do Parlamento Europeu através da Resolução de 2 de fevereiro de 2012,
intitulada “Rumo a uma abordagem européia coerente sobre ação coletiva”; e dos aspectos de um
quadro jurídico horizontal europeu para a tutela coletiva.
Essa exposição de motivos por parte da Comissão Europeia, expressada através da
“Comunicação” mencionada, mostra-se bastante didática para se entender a abordagem européia
sobre ações coletivas de maneira doutrinária. Mas foi na “Recomendação”, anexa à Comunicação,
que restaram definidos, a nível legislativo, “os princípios comuns que devem reger os mecanismos
de tutela coletiva inibitórios e indenizatórios dos Estados-Membros aplicáveis às violações de
direitos garantidos pelo direito da União” (ementa da citada Recomendação).
Após enumerar e mencionar 26 considerações acerca do assunto, a Comissão adotou a
Recomendação citada, prevendo, dentre outras questões, as seguintes:
a) que "A presente recomendação tem por finalidade facilitar o acesso à justiça, impedir práticas
ilícitas e permitir que as partes lesadas obtenham uma reparação em situações de dano em massa
resultante de violações de direitos concedidos pelo direito da União, assegurando, simultaneamente,
salvaguardas processuais adequadas para evitar a litigância abusiva" (item 1).
b) que, "para efeitos da presente recomendação, entende-se por: a) tutela coletiva: I) um
mecanismo jurídico que garanta a possibilidade de duas ou mais pessoas singulares ou coletivas, ou
uma entidade com legitimidade para intentar uma ação representativa, pedirem coletivamente a
cessação de um comportamento ilegal (tutela coletiva inibitória), II) um mecanismo jurídico que
assegure a possibilidade de duas ou mais pessoas singulares ou coletivas que aleguem terem sofrido
danos numa situação de dano em massa, ou uma entidade com legitimidade para intentar uma ação
representativa, pedirem coletivamente uma indemnização (tutela coletiva indenizatória); b) Situação
de dano em massa: uma situação em que duas ou mais pessoas singulares ou coletivas alegam terem
sofrido danos que causem prejuízos resultantes da mesma atividade ilegal de uma ou mais pessoas
singulares ou coletivas; c) Ação de indemnização: uma ação intentada num tribunal nacional pela
qual se pede uma indemnização; d) Ação representativa, uma ação intentada por uma entidade
representativa, uma entidade certificada ad hoc ou uma autoridade pública em nome e por conta de
duas ou mais pessoas, singulares ou coletivas, que alegam estarem expostas ao risco de sofrerem
danos ou que tenham sido lesadas numa situação de dano em massa, não sendo essas pessoas
partes no processo; e) Ação de seguimento coletiva, uma ação de tutela coletiva intentada após a
adoção, por uma autoridade pública, de uma decisão final que determine ter-se verificado uma
violação do direito da União" (item 3, letras “a” a “e” da Recomendação).
c) que "Os Estados-Membros devem designar as entidades representativas para intentar ações
representativas com base em condições claramente definidas. As condições devem incluir, pelo
menos, os requisitos seguintes: a) a entidade não deve ter fins lucrativos; b) deve existir uma relação
direta entre os objetivos principais da entidade e os direitos concedidos pelo direito da União que se
alega terem sido violados e em relação aos quais é intentada a ação; c) a entidade deve dispor de
capacidade suficiente em termos de recursos financeiros e humanos, e de conhecimentos jurídicos,
para representar vários requerentes agindo da melhor forma no interesse destes." (item 4, letras “a”
a “c” da Recomendação).
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d) que "cumulativa ou alternativamente, os Estados-Membros devem habilitar as autoridades
públicas a intentar ações representativas" (item 7).
e) que deve haver um juízo de admissibilidade no que tange à legitimidade das ações coletivas (item
8).
f) que "os Estados-Membros devem assegurar que a parte vencida numa ação de tutela coletiva
reembolsa as custas judiciais necessárias suportadas pela parte vencedora (princípio do perdedor
pagador), sob reserva das condições estabelecidas pela legislação nacional aplicável" (item 13).
g) que "A parte requerente deve declarar ao tribunal no início do processo a origem dos fundos que
utilizará para financiar a ação judicial" (item 14), sendo que o tribunal deve ser autorizado a
suspender a instância caso verifique conflitos de interesses no caso de financiamento por terceiros
ou insufiência de recursos (item 15, letras "a" a "c").
h) que em casos transfronteiriços, a) "Os Estados-Membros devem assegurar que, em caso de litígio
que envolva pessoas singulares ou coletivas de vários Estados-Membros, as normas nacionais sobre
a admissibilidade ou a legitimidade dos grupos estrangeiros de requerentes ou das entidades
representativas provenientes de outros sistemas jurídicos nacionais não impedem uma ação coletiva
única num foro único" (item 17); b) "Qualquer entidade representativa, que tenha sido oficial e
previamente designada por um Estado-Membro como legítima para intentar ações representativas,
deve poder recorrer ao tribunal do Estado-Membro competente para apreciar a situação de dano
em massa" (item 18 da Recomendação).
que nos procedimentos relativos a pedido de injunção (obrigação de fazer ou não fazer com vistas à
cessação da violação de um direito concedido pelo direito da União), deve haver celeridade através
da adoção, se necessário, de um rito sumário, com sanções adequadas contra o requerido vencido,
com vista a garantir o cumprimento efetivo da injunção, incluindo o pagamento de um montante
fixo por dia de atraso ou qualquer outro montante previsto na legislação nacional (itens 20 e 21).
j) que nos casos de forma indenizatória de tutela coletiva: 1) "A parte requerente deve ser
constituída com base no consentimento expresso das pessoas singulares ou coletivas que aleguem
ter sido lesadas (“princípio da adesão”). Qualquer exceção a este princípio, legal ou judicial, deve ser
devidamente fundamentada por razões de boa administração da justiça"; 2) "Os membros da parte
requerente devem poder livremente deixar de o ser em qualquer momento antes de proferida a
decisão final ou da resolução válida do caso por outra forma, nas mesmas condições aplicáveis à
retirada em ações individuais, sem perda da possibilidade de reivindicar os seus direitos por outra
via, desde que tal não prejudique a boa administração da justiça"; 3) "As pessoas singulares ou
coletivas que aleguem ter sido prejudicadas na mesma situação de dano em massa devem poder
aderir à parte requerente a qualquer momento antes de proferida a sentença ou da resolução válida
do caso por outra forma, desde que tal não prejudique a boa administração da justiça" (itens 21 a
23).
k) "Os Estados-Membros devem assegurar que as partes num litígio relativo a uma situação de dano
em massa são incentivados a resolver o litígio sobre a compensação consensual ou
extrajudicialmente, tanto na fase anterior ao processo como durante o processo cível, tendo
igualmente em conta os requisitos da Diretiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de
21 de maio de 2008, relativa a certos aspetos da mediação em matéria civil e comercial" (item 25).
l) "Os Estados-Membros devem garantir que os mecanismos judiciais de tutela coletiva são
acompanhados da disponibilização às partes, antes do litígio e durante o mesmo, de meios
adequados de resolução alternativa de litígios coletivos. O recurso a esses meios deve depender do
consentimento das partes no processo" (item 26).
m) "Os prazos de prescrição das ações devem ser suspensos desde o momento em que as partes
acordem numa tentativa de resolução do litígio através de um procedimento alternativo até ao
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momento em que uma ou ambas as partes se retirem expressamente desse procedimento
alternativo de resolução de litígios" (item 27).
n) "A legalidade dos resultados vinculativos de um acordo coletivo deve ser verificada pelos
tribunais, tendo em conta a proteção adequada dos interesses e dos direitos de todas as partes
envolvidas" (item 28).
o) "Os Estados-Membros não devem permitir a subordinação dos honorários ao resultado, suscetível
de constituir um incentivo nesse sentido. Os Estados-Membros que, a título excecional, permitam a
subordinação dos honorários ao resultado devem regulamentar adequadamente esses honorários
nos casos de tutela coletiva, tendo em conta, em especial, o direito à plena compensação dos
membros da parte requerente" (item 30).
p) "A indemnização atribuída às pessoas singulares ou coletivas lesadas em situação de dano em
massa não deve exceder a compensação que teria sido atribuída se o direito tivesse sido reclamado
através de ações individuais. Devem ser proibidas, em especial, as indenizações punitivas, que
conduzam a uma sobrecompensação do dano sofrido a favor da parte requerente" (item 31).
q) "Os Estados-Membros devem assegurar que, além dos princípios gerais de financiamento, nos
casos de financiamento de tutela coletiva indenizatória por entidade terceira privada, é proibido
basear a remuneração paga ao financiador ou a taxa de juro por este cobrada no montante do
pagamento obtido ou da indemnização atribuída, salvo se o financiamento for regulado por uma
autoridade pública para assegurar os interesses das partes" (item 32).
r) "Os Estados-Membros devem assegurar que, em matérias em que uma autoridade pública é
competente para adotar uma decisão que determine ter-se verificado uma violação do direito da
União as ações de tutela coletiva só se iniciem, regra geral, após a conclusão definitiva dos processos
que forem encetados pela autoridade pública antes do início da ação privada. Se a ação da
autoridade pública tiver sido encetada após o início da ação de tutela coletiva, o tribunal deve evitar
pronunciar-se de modo que possa colidir com uma decisão da autoridade pública. Para o efeito, o
tribunal pode suspender a ação de tutela coletiva até à conclusão do processo da autoridade
pública" (item 33).
s) "Os Estados-Membros devem assegurar que, no caso de serem intentadas ações de seguimento,
as pessoas que alegam terem sido prejudicadas não são impedidas de pedir indemnização por terem
expirado os prazos de caducidade ou de prescrição antes da conclusão definitiva do processo pela
autoridade pública" (item 34).
t) "Os Estados-Membros devem estabelecer um registo nacional das ações de tutela coletiva", e o
"Registro nacional deve estar disponível gratuitamente a qualquer interessado por meios eletrônicos
e outros. Os sítios web de publicação dos registos devem facultar o acesso a informações completas
e objetivas sobre os métodos disponíveis para obter uma indemnização, incluindo métodos
extrajudiciais" (itens 35 e 36).

Por fim, a Comissão Europea definiu que todos os Estados-Membros devem dispor, até 26
de julho de 2015 (item 38 da Recomendação), de mecanismos de tutela coletiva a nível nacional,
tanto inibitórios como indenizatórios, que respeitem os princípios básicos enunciados na
Recomendação, sendo que, com base na experiência adquirida, a Comissão, até 26 de julho de
2017, no mais tardar, deve apreciar a aplicação da Recomendação para o fim de eventualmente
propor outras medidas para consolidar e reforçar a abordagem horizontal da tutela coletiva a nível
europeu.
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Como se nota, com Recomendação ora analisada, a União Européia efetivamente passou a
disciplinar a tutela dos direitos coletivos em nível europeu.
Por outro lado, considerando que a Comunicação da Comissão Europeia, juntamente com a
Recomendação, fui submetida à apreciação do Comitê Econômico e Social Europeu (nos termos
do art. 304 do Tratado sobre o Funcionamento da União Européia), este órgão, em 10 de
dezembro de 2013, em ato intitulado “Quadro europeu para a tutela coletiva”, emitiu seu parecer
sobre a Comunicação da Comissão Européia antes mencionada39.
Em suma, o Comitê, contribuindo para o aprimoramento da tutela coletiva em nível
europeu, manifestou-se sobre todas as questões tratadas na Comunicação e na Recomendação da
Comissão, destacando-se do parecer:
a) que “as medidas de proteção jurídica coletiva devem abranger todos os domínios em que os
cidadãos são protegidos pelo direito da UE e, ao mesmo tempo, ter em conta as diversas tradições
jurídicas dos Estados-Membros” (item 1.1. do Parecer).
b) o Comitê “concorda com a posição da Comissão Europeia de que se deve reconhecer às pessoas
individuais o direito de adesão de forma voluntária a ações coetivas (opt-in). O Comitê também
observa casos em que uma abordagem de autoexclusão (opt-out) apresenta vantagens. Em especial,
no caso de existirem muitos lesados com danos muito reduzidos, pode ser adequado alargar a ação a
todos os possíveis lesados. Não está claro se a Comissão considera juridicamente aceitável, nestes
casos, uma abordagem de autoexclusão (opt-out). Por conseguinte, o Comitê solicita à Comissão
Europeia que defina com mais precisão a sua proposta, recomendando igualmente que se proceda a
um registo central europeu de ações para informar os potenciais requerentes” (item 1.6).
c) o Comitê “lamenta que a Comissão Europeia tenha escolhido o mecanismo da diretiva apenas
para o domínio do direito da concorrência, pois uma recomendação não é apropriada para garantir a
necessária execução eficaz e uniforme em todos os Estados-Membros. Uma vez que os
procedimentos nos Estados-Membros variam consideravelmente, só uma diretiva garantiria um
determinado nível de harmonização, deixando, ao mesmo tempo, flexibilidade suficiente ao EstadosMembros para terem em conta as especificidades dos respetivos sistemas jurídicos nacionais. Por
conseguinte, o Comitê solicita à Comissão que apresente uma proposta de diretiva o mais rápido
possível” (item 1.13).
f) “a Comissão Europeia assinala, além disso, que as ações coletivas de indenização devem ser
destinadas à reparação de danos que tenham sido comprovadamente produzidos por uma violação
do direito da União. As penas e medidas dissuasoras devem reservar-se para os processos judiciais
das autoridades públicas. O Comitê lamenta, contudo, que a Comissão não tenha feito nenhuma
proposta específica relativamente à jurisdição e à legislação aplicável, uma vez que assim pode darse o caso de em litígios transfronteiriços serem aplicados pelo tribunal diferentes regimes de
indenização. Além disso, não se pode excluir a hipótese de jurisdições múltiplas e o perigo de se
recorrer à jurisdição mais vantajosa (forum shopping)” (item 1.18).
g) o Comitê, quanto à adoção de um sistema de adesão ou auto exclusão das pessoas que poderiam
ser beneficiadas ou prejudicadas pelas ações coletivas, defende um sistema misto, que combine as
vantagens dos dois regimes: as pessoas singulares devem ter o direito de se juntar a ações coletivas
39
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através do sistema de opt-in, em vez de se partir da simples presunção que fazem parte do processo
se não se declararem em contrário (opt-out). No entanto, o CESE também reconhece que há casos
em que uma abordagem de autoexclusão (opt-out) apresenta vantagens. Em especial, no caso de
existirem muitos lesados com danos muito reduzidos, pode ser adequado alargar a ação a todos os
possíveis lesados (item 1.23.2).
j) Quanto à informação sobre os mecanismos de tutela coletiva, o Comitê “lamenta que a
recomendação não preveja nenhum registro eletrônico das ações a nível europeu para a notificação
e inscrição de possíveis requerentes. Um registro desse tipo que pudesse ser consultado pelos
lesados em toda a União Europeia poderia ser mantido de modo eficiente e um custo reduzido, e
seria uma ajuda para os cidadãos e as empresas da UE poderem exercer os seus direitos” (item 1.24).
Enfim, é este o panorama geral atual da disciplina relativa à tutela dos direitos coletivos na União
Europeia: a) a Resolução do Parlamento Europeu de 2 de fevereiro de 2012, intitulada “Rumo a uma
abordagem européia coerente sobre a ação coletiva; b) a Comunicação da Comissão Européia ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social Europeu, e ao Comitê das Regiões,
intitulada “Rumo a um quadro jurídico horizontal europeu para a tutela coletiva”, e uma
Recomendação, com base no art. 292 do Tratado de Funcionamento da União Européia, que sugere
princípios comuns horizontais para a tutela coletiva na União Européia, que devem ser respeitados
por todos os Estados-Membros, ambas datadas de 11.06.2013; c) e o Parecer do Comitê Econômico
e Social Europeu, datado de 10.12.2013, em ato intitulado “Quadro europeu para a tutela coletiva.
Há mais informações e detalhes acerca da tutela coletiva em nível da União Europeia nos
documentos oficiais produzidos pela União Europeia e mencionados no presente artigo. Contudo,
tem-se que as principais questões e informações foram expostas no decorrer do presente trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por ser necessária para a compreensão do tema principal, no presente artigo científico fezse primeiramente uma análise do surgimento da União Europeia e de sua evolução até os dias
atuais. Analisou-se, também, suas principais características, objetivos, estrutura e funcionamento.
Após, foram analisados o modo de produção do direito europeu e os principais domínios de
intervenção da União Europeia. Na sequência, tratou-se do espaço judiciário europeu e da
cooperação judiciária em matérias transfronteiriças, e da tutela jurisdicional do direito da União
Europeia.
Após, tratou-se especificamente da tutela dos direitos coletivos na União Europeia,
pesquisando-se os seguintes atos oficiais praticados no âmbito da União Europeia acerca da
adoção de mecanismos de tutela coletiva: a) a Resolução do Parlamento Europeu de 2 de
fevereiro de 2012, intitulada “Rumo a uma abordagem européia coerente sobre a ação coletiva; b)
a Comunicação da Comissão Européia ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico
e Social Europeu, e ao Comitê das Regiões, intitulada “Rumo a um quadro jurídico horizontal
europeu para a tutela coletiva”, e uma Recomendação, com base no art. 292 do Tratado de
Funcionamento da União Européia, que sugere princípios comuns horizontais para a tutela
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coletiva na União Européia, que devem ser respeitados por todos os Estados-Membros, ambas
datadas de 11.06.2013; c) e o Parecer do Comitê Econômico e Social Europeu, datado de
10.12.2013, em ato intitulado “Quadro europeu para a tutela coletiva.
Dentre os atos, pode-se afirmar, ante o que foi exposto no decorrer do artigo, que o
principal é a Recomendação da Comissão Européia, datada de 11.06.2013 e feita com base no art.
292 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, "sobre os princípios comuns que devem
reger os mecanismos de tutela coletiva inibitórios e indenizatórios dos Estados-Membros
aplicáveis às violações de direitos garantidos pelo direito da União." Nesta Recomendação, tratouse da finalidade e do objeto da Recomendação; das definições e âmbito de aplicação; dos
princípios comuns às formas inibitória e indenizatória de tutela coletiva (abrangendo a questão da
legitimidade processual, das custas judiciais, do financiamento das ações e dos casos
transfronteiriços); dos princípios específicos da forma inibitória e indenizatória de tutela coletiva;
das informações gerais (cadastro) quanto ao registro das ações coletivas; e ainda da supervisão da
União Europeia quanto à aplicação da Recomendação e eventual necessidade de adoção de novas
medidas para consolidar e reforçar os mecanismos de tutela coletiva no âmbito da União
Europeia.
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REFLEXÕES HISTÓRICAS ACERCA DO DESPORTO E SUA IMPORTÂNCIA COMO
FENÔMENO SOCIOECONÔMICO E JURÍDICO PARA DELIMITAÇÃO DE UM RAMO
AUTÔNOMO DO DIREITO: O DIREITO DESPORTIVO

Rafael Maas dos Anjos1

RESUMO
A existência do direito desportivo como ramo autônomo do direito sempre foi alvo de
discussão. O presente estudo apresenta o tema desporto, com incursão em suas origens
históricas. Conceitua-se desporto e destaca-se sua importância como fenômeno social. As práticas
desportivas são apontadas como atividades geradoras de riquezas e alvos de grandes
investimentos. O esporte é apontado como elemento cultural e econômico, projetando-se sobre a
vida social de tal forma que repercute no direito, merecendo tratamento diferenciado e
especializado. Ao final, conclui-se que o direito desportivo é ramo autônomo do direito.

PALAVRAS-CHAVE: Desporto; Fenômeno socioeconômico; Direito; Ramo autônomo; Direito
desportivo.

INTRODUÇÃO
O presente estudo objetiva apresentar o tema desporto e sua importância para a
sociedade, com resgate de aspectos históricos.
O fenômeno desporto é observado não só pelo aspecto lúdico, de simples jogo, mas
principalmente como competição. A evolução das atividades físicas para práticas desportivas é
alvo de análise e culmina na conceituação do esporte.
Destaca-se o desporto como fato social, capaz de auxiliar na integração dos povos e seus
indivíduos, assim como favorecer e estimular o processo educacional, as políticas de saúde e o
1

Mestrando do Curso de Mestrado em Ciência Jurídica – CMCJ, pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Especialista em
Direito Material e Processual Civil pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina (Cesusc). Especialista em Direito e Gestão
Judiciária pela Academia Judicial do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Juiz de Direito no Estado de Santa Catarina.
Email: rafamaas@gmail.com.
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lazer.
A importância econômica do esporte como atividade geradora de riquezas e alvo de
grandes investimentos é sustentada, notadamente em meio ao momento atual, onde o Brasil
encontra-se às vésperas da realização dos maiores eventos esportivos mundiais – Copa do Mundo
de Futebol e Jogos Olímpicos.
Ao final, após análise das repercussões jurídicas advindas das atividades desportivas e da
necessidade de um exame especializado sobre os contornos do desporto, conclui-se pela
suficiente autonomia do direito desportivo como ramo específico do direito.

DO DESPORTO
Desde os seus primórdios, o homem, para poder viver civilizadamente e, sobretudo,
evoluir, adotou em seu cotidiano uma competitividade permanente: compete por alimento,
compete por espaço, compete por trabalho, compete para sobreviver. Em verdade, a competição
para os seres humanos já começa no ventre materno, na medida em que apenas um entre milhões
de espermatozoides vence a “corrida pela vida” ao fecundar o óvulo2.
Na obra “A República”, de PLATÃO, escrita por volta do século IV a.C., existe menção a uma
prática esportiva da época ligada a ritual religioso. Cita-se o diálogo entre Sócrates e Adimanto:
E Adimanto acrescentou: – Acaso não sabeis que logo à tarde vai haver uma corrida de archotes a
cavalo em honra da deusa? – A cavalo? – perguntei. – É coisa nova! É a cavalo que eles vão competir
3
a passar os archotes uns aos outros? .

O ilustre filósofo grego ora indicado, por diversas vezes, alerta para a importância da
ginástica, junto com a música – “ginástica para o corpo, música para a alma”4 –, na criação e
educação do homem.
Continuando na Grécia antiga, outro filósofo grego, ARISTÓTELES, pupilo de PLATÃO, ao
indicar a felicidade como o bem supremo, enfatiza as necessidades do homem para ser feliz,
destacando que “[...] Nosso corpo também necessita, para ser saudável, de ser alimentado e
2

“A fecundação é o fenômeno biológico atráves do qual o óvulo e o espermatozóide se unem dando origem a uma nova vida.
Chegam ao óvulo cerca de 300 milhões de espermatozóides, células germinais masculinas, produzidas nos testículos, entretanto
apenas um penetra no óvulo. Eles penetram a vagina e ‘nadam’ através de uma abertura para o útero, que se chama cérvice, até
a trompa uterina. O espermatozóide ‘vencedor’ troca o seu material genético com o óvulo, completando-se assim os 46
(
cromossomos, 23 vindos do pai e 23 vindos da mãe” CUSTODIO, Gisele dos Santos. In Fecundação. Disponível em:
>
<http://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lcn&cod=_fecundacaogiseledossanto . Acesso em: 22 jan. 2014.

3

PLATÃO. A República. Tradução de: Pietro Nassetti. 3 ed. São Paulo: Editora Martin Claret Ltda., 2012, p. 12.

4

PLATÃO. A República, p. 65.
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cuidado [...]”5. Para um corpo saudável, dentre outras coisas, a prática de atividades físicas se faz
necessária.
São vários os exemplos de atividades físicas praticadas pelo homem há muitos séculos:
caça, pesca, fugas de animais predadores, lutas e guerras, rituais religiosos, entre outras ações
para sua conservação, resistência e cultura. Kátia RUBIO destaca:
Se em determinados momentos históricos a prática desportiva esteve associada ao tempo livre, ao
lazer e à profissionalização, sua origem remete à sobrevivência, ao culto aos deuses e ao
cumprimento de rituais, visto a valorização de que desfrutavam as proezas corporais, na forma de
danças, ginásticas e jogos. A prática do exercício físico foi fator preponderante para o contexto
econômico dos povos primitivos, na medida em que suas atividades de caça, pesca e o
desenvolvimento de técnicas rudimentares de cultivo, além de envolver a atividade física necessária
6
para o desempenho dessas funções, garantia a sobrevivência do grupo .

Os exercícios físicos bem desempenhados permitiam êxito nas empreitadas e davam a
condição necessária para a sobrevivência humana, infiltrando-se e incorporando-se na vida social
até o ponto de se instalarem definitivamente nos hábitos cotidianos das pessoas. No dizer de
Gabriel Real FERRER:
Aquellas incipientes prácticas que concitaban el interés de unos pocos românticos y em torno de las
cuales se configuró timidamente el germen de la actual constelación associativa deportiva, fueron
penetrando todas y cada uma de las fibras sociales hasta instalarse definitivamente em los hábitos
7
cotidianos de la población .

Com o passar dos tempos, a prática de atividades físicas foi se tornando não só meio de
sobrevivência, mas também importante fonte de lazer e diversão. Esta manifestação lúdica das
atividades físicas, como forma instintiva de brincar, sem regras previamente estabelecidas e que
se opõe à seriedade do trabalho, incorporou-se naturalmente à cultura dos povos, assumindo a
feição daquilo que denominamos jogo.
Segundo o dicionário HOUAISS, jogo pode ser definido como “[...] atividade cuja natureza
ou finalidade é a diversão, o entrenimento”8.
Na sociedade utópica de THOMAS MORE, ainda no século XVI, semelhantemente ao que
prelecionava PLATÃO, em sua República, era possível visualizar a importância dos jogos e outras
5

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de: Torrieri Guimarães. 6 ed. São Paulo: Editora Martin Claret Ltda., 2013, p. 224.

6

RUBIO, Kátia. O atleta e o mito do herói: o imaginário esportivo contemporâneo. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2001, p. 109.

7

FERRER, Gabriel Real. Derecho publico del deporte. Madrid: Editorial Civitas, S. A., 1991, p. 29. “Aquelas práticas iniciais que
instigavam o interesse de uns poucos românticos e em torno das quais se configurou timidamente a semente da atual
constelação associativa desportiva foram penetrando todas e cada uma nas fibras sociais até se estabelecerem
definitivamente nos hábitos cotidianos da população” (tradução livre).

8

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009, p. 1134.
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atividades lúdicas para os seus membros utopianos:
Depois do jantar ocupam uma hora em divertimentos: no Verão, no jardim, no Inverno, nas grandes
salas onde tomam as refeições em comum. Praticam a música ou distraem-se conversando. Não
conhecem o jogo dos dados ou qualquer dos outros jogos de azar, tão perniciosos e loucos. Jogam,
porém, dois jogos que se assemelham ao nosso jogo de xadrez. Um deles é a batalha dos números,
em que um número vence o outro. O outro é o combate dos vícios e das virtudes, em jeito de
batalha, sobre um tabuleiro. Este jogo mostra com clareza a discórdia e a anarquia que reina entre
os vícios e o seu perfeito acordo e unidade quando se opõem às virtudes. Mostra ainda os vícios que
se opõem a cada uma das virtudes, como as atacam, astuciosamente e por processos indiretos, e a
dureza e violência com que as enfrentam em campo aberto. Evidencia este jogo como a virtude
resiste ao vício e o domina, como frustra os seus intentos e finalmente como um dos dois partidos
9
alcança a vitória .

As sociedades continuaram a evoluir e o homem passou a organizar os jogos, por meio do
uso de regras, como forma de difundir as suas práticas, facilitar a interação e de permitir equilíbrio
e igualdade nas disputas. O simples jogo passou a ganhar um ar de seriedade, intensificando-se a
competitividade. A respeito, José Ricardo REZENDE comenta:
Ante as especulações sobre o jogo, podemos concluir que sua formalização, pela renúncia da
espontaneidade e sujeição a ordens, retira-lhe dois de seus elementos intrínsecos, que é o
divertimento e liberdade (ludicidade), originando um aspecto novo e peculiar, que é a
10
competitividade, fato que acaba por notabilizar o jogo como uma prática esportiva .

Salienta-se este elemento da competitividade como fator importante para a transformação
do jogo, de uma atividade lúdica, para o que conhecemos por esporte ou desporto.
A propósito, quanto à utilização da terminologia adequada, existe discussão a respeito de
qual a melhor expressão: esporte ou desporto. Por uma questão de acordo semântico quanto à
utilização do melhor termo e para garantir o entendimento daquilo que se pretende transmitir,
adotam-se ambas as palavras como expressões sinônimas, valendo-se novamente da lição de
REZENDE:
Sobre isso, vale destacar que não há consenso quanto à adoção de uma forma como sendo
mais correta em detrimento de outra, com defesa de posições para ambos os lados, havendo até
quem acredite existir diferença de sentido entre as palavras “esporte” e “desporto”. De minha
parte, tenho afeição pelas duas, como sentido idêntico, assim como consideram também os
dicionaristas11.
9

MORE, Thomas. A Utopia. Tradução de: Maria Isabel Gonçalves Tomás. 2 ed. São Paulo: Editora Martin Claret Ltda., 2008, p. 61.

10

REZENDE, José Ricardo. Nova legislação de direito desportivo: preparando o Brasil para a Copa 2014 e Olimpíadas 2016. São
Paulo: All Print Editora, 2010, p. 37.

11

REZENDE, José Ricardo. Nova legislação de direito desportivo: preparando o Brasil para a Copa 2014 e Olimpíadas 2016, p. 3031.
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De mais a mais, os diplomas legais brasileiros não possuem rigor técnico a respeito, não
fazendo distinções entre esporte e desporto. Citam-se exemplos: a Constituição Federal, em seu
art. 217, utiliza a palavra “desporto”; o Poder Executivo, por sua vez, em suas diversas esferas
refere-se ao tema na forma de “esporte”, como no caso da designação “Ministério do Esporte”.
Percebe-se, com isso, que não há distinções entre tais terminologias no vernáculo.
O “esporte contemporâneo” pode ser compreendido, portanto, da seguinte forma:
Fenômeno sociocultural cuja prática é considerada direito de todos e que tem no jogo o seu vínculo
cultural e na competição seu elemento essencial, o qual deve contribuir para a formação e
aproximação dos seres humanos ao reforçar o desenvolvimento de valores como a moral, a ética, a
solidariedade, a fraternidade e a cooperação, o que pode torná-lo um dos meios mais eficazes para a
12
convivência humana .

O desenvolvimento corporal e mental – mens sana in corpore sano (uma mente sã num
corpo são) –, de forma harmônica e equilibrada, tem nas práticas desportivas o seu grande
estimulador e favorecedor. LYRA FILHO destaca os diversos aspectos em que o esporte contribui
para a formação do homem:
[...] na ordem física, o revigoramento dos músculos, a coordenação muscular, o acréscimo de força, o
aumento de habilidade e de agilidade, a maior energia física e nervosa. Na ordem mental, a atenção
pelo julgamento, pelo raciocínio, pela imaginação, pela decisão, pela criação. Na ordem moral, a
obediência às regras do jogo, o sangue frio, a coragem, a firmeza, a resistência, a calma, a
perseverança, a paciência, a resignação. Na ordem social, enfim, o reconhecimento do justo, a
satisfação do instinto gregário, o desenvolvimento da interação, o espírito de serviço, de associação,
13
a cooperação, a solidariedade .

Lembre-se que o direito, na lição de IHERING, “[...] não é mero pensamento, mas sim força
viva [...], é um labor contínuo, não apenas dos governantes, mas de todo o povo”14. Não se trata
de uma ciência estática, que não sofre transformações com o avanço da humanidade. Nas
palavras de Eros Roberto GRAU, o “[...] Direito é produto histórico, cultural, está em contínua
evolução” 15 . O direito, destarte, necessita buscar sua adequação ao viver contemporâneo,
devendo estar atento às questões sociais relevantes.
Por essa razão, impossível imaginar o direito dissociado das questões esportivas. “É
indubitável que o Desporto é um dos fenômenos de maior amplitude no que respeita às tramas
12

TUBINO, Manoel José Gomes; GARRIDO, Fernando Antonio Cardoso; TUBINO, Fábio Mazeron. Dicionário enciclopédico Tubino
do esporte. Rio de Janeiro: SENAC Editoras, 2007, p. 37.

13

LYRA FILHO, João. Introdução ao direito desportivo. Rio de Janeiro: Pongetti, 1952, p. 111.

14

IHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. 7 ed. rev. da tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013, p. 35.

15

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 8 ed. rev. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 24.
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sociais, cujas bases constitutivas são os interesses difusos que dão substância à sociedade
globalizada”16.
De mais a mais, desporto e direito constituem realidades muito próximas, podendo-se
destacar a influência mútua entre ambos. São ao mesmo tempo produto e molas propulsoras das
transformações sociais de um determinado povo em um dado momento histórico.
Álvaro MELO FILHO revela:
[...] é importante ressaltar o liame, o vínculo, a ligação, a estreita ligação existente entre desporto e
direito, porque na verdade o desporto dizem os autores, principalmente os franceses, o desporto é
um universo de regras e de leis. Na verdade, todas as modalidades desportivas estão submetidas às
leis do jogo, aos códigos desportivos e aos regulamentos de competição; significa dizer não há
desporto sem regras, sem normas e sem lei evidenciando que a vinculação entre desporto e direito,
17
direito e desporto é muito grande .

Portanto, feito breve lineamento histórico do desporto, passa-se a enfatizá-lo como
fenômeno social e de grande importância econômica.

O DESPORTO COMO FENÔMENO SOCIAL E SEUS REFLEXOS ECONÔMICOS
ARISTÓTELES, ainda no início de sua universal obra “Política”, anota que “[...] a Cidade é
uma criação da natureza, e que o homem, por natureza, é um animal político (isto é, destinado a
viver em sociedade) [...]”18.
Como ser político, o homem necessita interagir – para procriar, para se desenvolver, para
sobreviver. E neste rumo, é o desporto grande – talvez o maior – meio facilitador da interação
humana.
Salta aos olhos a relevância do esporte na sociedade moderna. Sua capacidade de agregar
as mais diversas pessoas, de diferentes culturas, crenças, idiomas, de variadas condições
econômicas e sociais, é, sem dúvida, um dos maiores estimuladores de uma convivência humana
efetiva, adornada por valores de paz e ordem. Do escólio de MELO FILHO:
O prodigioso desenvolvimento do desporto é uma das características da última metade do século XX,
até o ponto de que sua extensão universal converteu-o em fenômeno sem equivalência na cena

16

VARGAS, Ângelo e LAMARCA, Braz Rafael da Costa. Para uma compreensão do desporto no mundo globalizado: das tramas
sociais ao positivismo jurídico. In MACHADO, Rubens Approbato et al. Curso de direito desportivo sistêmico. v. II. São Paulo:
Quartier Latin, 2010, p. 22.

17

MELO FILHO, Álvaro et al. Direito desportivo. Campinas-SP: Editora Jurídica Mizuno, 1986, p. 26.

18

ARISTÓTELES. Política. Tradução de: Pedro Constantin Tolens. 6 ed. São Paulo: Editora Martin Claret Ltda., 2013, p. 56.
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social, cultural, econômica e política das atuais sociedades, independentemente do nível de
19
desenvolvimento obtido .

A interação, a disciplina, a responsabilidade, o desenvolvimento físico e mental fazem do
desporto importante elemento na construção de uma sociedade próspera.
Não há como dissociar o esporte do fenômeno da globalização. A universalidade do
desporto e, mais especificamente, as regras universais que regem as modalidades esportivas
permitem que os seus praticantes, das mais diversas nacionalidades, sem falarem a mesma língua
ou conhecerem o mesmo idioma, compreendam-se e interajam. Além disso, também os
espectadores mais distintos conseguem entender aquilo que veem. Por isso, pela observação
histórica do fenômeno esportivo como atividade capaz de atrair a atenção de milhões de pessoas
pelo mundo afora, é possível afirmar que a propagação planetária das modalidades desportivas foi
um dos primeiros meios facilitadores da globalização mundial20. AIDAR pondera:
A globalização do mundo, que hoje tanto se fala em todos os segmentos, nasceu muito antes, nasceu
exatamente com o esporte, foi o primeiro fator gerado de um princípio de globalização de toda e
qualquer atividade, na medida que um árbitro, um juiz, sem falar nenhuma das duas línguas das
equipes, é capaz de apitar uma partida do começo ao fim e todo mundo que for assistir a esse jogo
ou a esta competição saber o que aconteceu, isto decorre exatamente deste regramento
21
internacional .

Ainda pensando em âmbito mundial, tem-se em mente a constante busca da paz entre os
povos e nações. A história da humanidade retrata que o viver em sociedade pressupõe o conflito.
O florentino MAQUIAVEL, ainda no século XVI, retratava a realidade das guerras, internas e
externas, apontava as dificuldades para o viver global e apresentava alternativas práticas para a
manutenção do Estado, então chamado “Principado”. Alertava para a necessidade de boas leis e
boas armas: “[...] não pode haver boa lei onde não há boa arma, e onde há boa arma convém ter
boa lei [...]”22.
O esporte, por outro via, apresenta-se como meio eficiente para aproximar os diferentes e
os desiguais. Os povos em guerra se curvam às disputas esportivas, o que permite a abertura de

19

MELO FILHO, Álvaro. O desporto na ordem jurídico-constitucional brasileira. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 6.

20

REZENDE, José Ricardo. op. cit., p. 20: “Podemos afirmar, pela observação histórica do fenômeno esportivo enquanto atrativo de
atenção, desejo e até paixão de centenas de milhões de pessoas pelo mundo afora, que este processo de criação e propagação
planetária das modalidades caracteriza-se como um dos primeiros meios de globalização. Inclusive a possibilidade de
intercâmbio esportivo entre pessoas de diferentes nações e costumes, somente foi possível ante um processo sistemático de
codificação das regras de prática de cada modalidade, superando questões linguísticas e unificando o que podemos chamar de
‘cultura do desporto’”.
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um importante canal de diálogo e aproxima os indivíduos da tão almejada paz. VIEIRA faz
interessante análise do desporto como instrumento da busca pela paz mundial:
[...] a humanidade está cansada de guerra. O esporte, por seu turno, com suas mãos vestidas de
delicadeza e força sutil, tem aberto cortinas de ferro, portas de aço e acalmado dragões cuspidores
de fogo, fazendo-nos crer que o caminho para o desenvolvimento sustentável do homem não passa
pela força bruta, mas pela capacidade agregadora e amistosa que decorre da competição saudável
que o esporte proporciona. Quando nos referimos à abertura de cortinas de ferro, lembramos que
só as Olimpíadas ou Copas do Mundo de Futebol traziam as duas superpotências de uma guerra fria
para um campo de batalha civilizado, o que fez também com que os chineses, sempre tão fechados,
23
nos convidassem a entrar em sua casa na Olimpíada de 2008 .

O desporto, como fato social, desempenha papel considerável de auxiliar o Estado na
concretização de políticas públicas e governamentais, beneficiando os cidadãos de todas as
idades. É recomendável, portanto, que as práticas desportivas sejam agregadas aos planos de
governo, a fim de melhor gerir a vida em sociedade. A respeito, MELO FILHO preleciona:
[...] a vida institucional do desporto já não pode andar indiferente aos homens e à própria
Constituição do país, na medida em que o desporto, tábua de fatos sociais altamente valorizados,
não se revela apenas como movimento social de massa, mas também como uma contínua
manifestação da vida cultural, atuando na atmosfera social da Nação e integrando a vida de seu
24
povo, como parte inseparável dos programas de desenvolvimento educacional, social e de saúde .

Em âmbito educacional, o desporto auxilia na formação da disciplina, do respeito, da
organização, da solidariedade, da cidadania, propiciando desenvolvimento tanto individual quanto
coletivo. A capacidade de trabalhar em grupo, de respeitar horários, de saber ouvir, de conhecer o
próprio limite, de aprender sobre o próprio corpo, de respeitar as diferenças, de superação de
metas, entre outros aspectos, é aperfeiçoada com a prática desportiva.
Esta concepção acerca da importância das práticas desportivas para a formação
educacional do homem não é recente. Voltando ao século IV a.C., PLATÃO já apontava alguns
fatores necessários para a boa educação e perpetuação da sociedade, destacando em especial a
importância de um corpo vigoroso e saudável. “– Depois da música, é na ginástica que se devem
educar os jovens. – Sem dúvida. – Devem pois ser educados nela cuidadosamente desde crianças,
e pela vida afora”25.
Indo mais além, o desporto faz parte da cultura de um povo, muitas vezes se confundindo
com esta, como no caso do Brasil, onde o futebol, esporte mais popular, retrata traços e
23

VIEIRA, Judivan J. O esporte como fator de integração nacional e internacional. In MACHADO, Rubens Approbato et al. Curso de
direito desportivo sistêmico. v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 280.
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MELO FILHO, Álvaro. Curso de direito desportivo sistêmico., 1995, p. 38.
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PLATÃO. Curso de direito desportivo sistêmico, p. 96.
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características marcantes do cidadão brasileiro, fazendo parte do cotidiano, seja no falar, seja no
agir. É difícil dizer se são os bons jogadores de futebol que influenciam a cultura brasileira, ou se é
o traço cultural brasileiro que permite a formação de grandes atletas do futebol.
O desporto representa uma das poucas, senão a principal alternativa para a ascensão
social. A sociedade brasileira, desde a sua formação na era da colonização portuguesa, foi alvo de
grandes desigualdades sociais. Sérgio Buarque de HOLANDA leciona:
A sociedade foi mal formada nesta terra, desde as suas raízes. Se as classes cultas se acham isoladas
do resto da nação, não é por culpa sua, é por sua desventura. Não ouso afirmar que, como classe, os
operários e tendeiros sejam superiores aos cavaleiros e aos grandes negociantes. A verdade é que
são ignorantes, sujos e grosseiros; nada mais evidente para qualquer estrangeiro que os visite. Mas o
trabalho dá-lhes boa têmpera, e a pobreza defende-os, de algum modo, contra os maus costumes.
Fisicamente, não há dúvida que são melhores do que a classe mais elevada, e mentalmente também
26
o seriam se lhes fossem favoráveis as oportunidades .

Não obstante, o esporte é sempre visto, em meio às desigualdades, como grande
oportunidade de conquista de efetiva cidadania, permitindo uma vida digna. VARGAS e LAMARCA
discorrem a respeito:
Na sociedade brasileira, em particular nas camadas menos favorecidas (o que não é privilégio destes
extratos), o Desporto desponta como um sonho de ascensão à cidadania, como um caminho, às
vezes único, para se alcançar, de forma digna, o locus societas e sobreviver à pobreza e à periferia
dos direitos fundamentais. Portanto, numa sociedade plural como a brasileira, é “normal” e
benéfico, sobretudo pelo seu cunho pedagógico, o delineamento do Direito no universo
27
desportivo .

Sintetizando, o desporto produz efeitos no físico, com o aprimoramento do corpo e da
saúde; no cultural, com o poder de integração e valorização dos costumes e tradições da
comunidade em que está inserido; no educacional, com a inserção de valores como a disciplina, a
responsabilidade e a solidariedade; e no mental, desenvolvendo o raciocínio e a inteligência.
Esta importância para a sociedade inevitavelmente produz reflexos econômicos, na medida
em que o desporto tem inspirado empresas e investidores, sendo apontado como um negócio
fabuloso, um produto altamente rentável.
Observando-se a indústria do entretenimento, constata-se que o esporte, e mais
especificamente o futebol, possui notável participação. A propósito, afirma BETTING, ao destacar
o desporto e especificamente o futebol no contexto econômico:

26

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 181.
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VARGAS, Ângelo e LAMARCA, Braz Rafael da Costa. op. cit., p. 26.
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Em qualquer modalidade, o esporte profissional deve ser encarado não como veleidade esportiva,
mas como atividade econômica. Entre negócios diretos e indiretos, ele movimentou US$ 370 bilhões
em 1997, segundo a Forbes. Ou US$ 1 bilhão por dia. Pela ordem: 1) o entretenimento é a maior
indústria do mundo em volume de negócios e em número de empregos; 2) o esporte é o segundo
maior segmento (depois do turismo) da indústria do entretenimento; 3) o futebol é o maior mercado
28
da economia do esporte .

O desporto, com o passar dos tempos, ganhou espaço e importância, de modo que na
atualidade se tornou um grande nicho de investimentos, atraindo recursos e gerando lucros tal
qual outros setores essencialmente econômicos da sociedade moderna.
O envolvimento dos indivíduos com as práticas desportivas se dá não só entre os seus
praticantes diretos – seja profissionalmente, seja amadoristicamente –, mas também entre os
espectadores. MELO FILHO aponta a importância do desporto na sociedade brasileira:
O desporto é uma atividade que impregna a cultura moderna e ávida quotidiana como um dos
pontos de referência e convergência do modus vivendi do brasileiro. Como atividade o desporto tem
uma complexa natureza, pois, é paixão para os espectadores, divertimento para os que o praticam
como lazer, profissão para os que o disputam como competição, negócio para os particulares que o
29
exploram e obrigação/investimento para o Estado .

O mercado que tem como foco o desporto apresenta-se cada vez mais competitivo e
dinâmico e a organização de tudo isso deve ser encarada de forma profissional. É incontável o
número de pessoas que vive direta ou indiretamente do esporte – atletas, jornalistas, programas
esportivos, patrocinadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, árbitros, advogados,
empresários etc.
Todo esse poderio econômico e financeiro passou a exigir que as entidades desportivas se
profissionalizassem, inclusive com gestão empresarial. Especificamente no Brasil, que sediou
recentemente a Copa do Mundo de Futebol e ainda possui o compromisso de realizar os Jogos
Olímpicos, tal necessidade se faz ainda maior, haja vista a quantidade de investimentos e cifras
envolvidas.
São os especialistas internacionais que dizem: o verdadeiro legado de um megaevento esportivo não
é o significativo dinheiro movimentado nas semanas de competição, mas o que vem depois – os
benefícios econômicos, sociais e culturais que ocorrem, ao longo de décadas, no país que sediou o
torneio [...]. Com os investimentos nacionais em infraestrutura, estádios e segurança, a expectativa,
segundo o documento, é que o Brasil consiga reverter, ao ser alvo também de R$ 6,5 bilhões de
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BETING, Joelmir. Um bilhão por dia. Jornal O Estado de São Paulo [online]. Disponível em: <http://www.estado.com.br>. Acesso
em: 13 jun. 1998.
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investimentos de mídia e publicidade internacional, a estagnação de cinco anos no fluxo de turistas
30
estrangeiros, passando dos atuais 5 milhões para 7,48 milhões até 2014 e 8,95 milhões em 2018 .

Portanto, ao despertar interesses individuais e coletivos, o desporto apresenta-se como
fato social que exige um tratamento diferenciado do direito, tratamento este que só pode advir do
reconhecimento da autonomia do direito desportivo como disciplina jurídica.

O DIREITO DESPORTIVO COMO RAMO AUTÔNOMO DO DIREITO
Para Norberto BOBBIO, “[...] o que comumente chamamos direito é um fenômeno muito
complexo, que tem como ponto de referência um sistema normativo inteiro [...]”, sendo que “[...]
o ordenamento jurídico (como todo sistema normativo) é um conjunto de normas”31. O renomado
autor italiano destaca que “Na realidade, os ordenamentos são compostos por uma miríade de
normas que, tal como as estrelas no céu, ninguém jamais foi capaz de contar [...]. Os juristas
reclamam que sejam demasiadas e, não obstante, criam-se sempre novas normas, e não se pode
senão seguir criando-as a fim de satisfazer todas as necessidades da vida social cada vez mais
variada e intrincada”32.
Sendo o ordenamento jurídico um conjunto de normas variadas e criadas para satisfazer e
atender todas as necessidades da vida social, deve-se procurar, dentro deste conjunto que forma
o direito, quais especificamente são as normas que se voltam para tratar não só deste marcante
fenômeno social que é o desporto, mas também e principalmente das relações jurídicas dele
provenientes. Paulo SCHMITT ressalta:
A existência de uma disciplina autônoma está condicionada a um conjunto sistematizado de
princípios e normas, identificadoras e próprias de uma realidade, distintas de demais ramificações do
Direito. O reconhecimento do Direito Desportivo passa, portanto, pela formação de uma unidade
33
sistemática de princípios, conceitos e normas .

O desporto se projeta sobre a vida social e, por conseguinte, repercute no direito. LYRA
FILHO esclarece:
O desporto é expressão de um fato social cuja evidência cada vez mais penetrante não será possível
discutir [...]; como todo fenômeno social, o desporto se projeta no domínio jurídico [...]; o fenômeno
desportivo, como fato permanente, através de povos e civilizações, com seu caráter de instituição
30

ISTOÉ ESPECIAL COPA 2014. Muito mais do que um torneio. Disponível em: <http://istoe.com.br/reportagens/119365>. Acesso
em: 30 jan. 2014.
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arraigada na sociedade moderna, criou um verdadeiro Direito Desportivo, com regras e princípios,
mais ou menos definidos, cuja existência é reconhecida e que se concretiza com práticas e leis que
se aplicam rigorosamente a quantas incidências se sucedem na vida do desporto. Assim como
elemento que se infiltra, paralisando as manifestações humanas, o Direito não pode permanecer
34
alheio a tais atividades .

Não se esqueça, ademais, que o direito é um produto cultural. E o desporto é parte
integrante dos movimentos de transformação do direito gerados no seio da sociedade. Eros GRAU
enfatiza:
Nível de um todo complexo – a estrutura social global –, o direito nela se compõe e resulta da sua
própria interação com os demais níveis desse todo complexo. […] Produto cultural, o direito é,
35
sempre, fruto de uma determinada cultura .

Sendo traço marcante da cultura mundial e por não ficar adstrito aos limites dos
ordenamentos jurídicos de cada Estado, o desporto é circundado por inúmeras regras. Daí surge,
ao mesmo tempo, a necessidade de analisar este fenômeno social global dentro de uma
perspectiva internacional, assim como de inseri-lo nos ordenamentos jurídicos internos, a fim de
que sejam respeitadas as diferenças entre os povos e, ao mesmo tempo, permitir-se a interação
entre atletas em condições de regras e de disputa igualitária, que é da essência do esporte.
Gabriel FERRER, buscando o reconhecimento de um direito desportivo com pretensões de
autonomia científica, destaca a existência de um ordenamento jurídico desportivo internacional e
de diversos ordenamentos desportivos internos. Veja-se:
[...] podemos percibir dos esferas suficientemente coherentes como para dar lugar ao
reconocimiento de un Derecho deportivo con pretensiones de autonomía científica: primera, el
ordenamento jurídico deportivo internacional, que si bien tiene una naturaleza privada por emanar
de organizaciones ‘no gubernamentales’, desde luego concita todas las características de un
ordenamento jurídico originário. Y segunda, uma serie de ordenamentos deportivos internos,
conectados com su respectivo estatal, que, integrados por uma serie de normas, públicas unas,
36
privadas otras, tienen como común denominador el regular relaciones jurídico-deportivas .

Necessário se faz conciliar a realidade internacional com os ordenamentos internos. Por
mais que as normas internacionais do desporto possuam relevância, não podem se sobrepor aos
ditames legais de cada Estado. Fica o desafio de entrelaçar tais regramentos e normas a fim de
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permitir que o direito possa efetivamente refletir justiça37 no trato das questões do desporto. Isso
porque a aventada indiferença de um Estado frente aos regramentos das modalidades desportivas
definidas pelas organizações desportivas internacionais ocasionará, por certo, tratamento igual
para desiguais e vice-versa, sendo que o direito, buscando justiça, não se presta a tal fim.
Noutro viés, o risco de tratamento desigual e, por conseguinte, injusto é mitigado, em
muito, com o reconhecimento de um ramo autônomo do direito – o direito desportivo – capaz de,
com conhecimento de causa, efetivamente combinar, amoldar e ajustar as regras internacionais e
as normas estatais internas.
De um lado se reconhece o ordenamento jurídico desportivo internacional, que delimita
regras submetidas aos organismos internacionais e respeita a universalidade que faz parte da
essência do esporte. De outro, fortalece a autonomia de cada Estado para organizar, dentro dos
seus padrões culturais e jurídicos, as normas que regularão as relações jurídicas afetas ao
desporto.
Nesse ínterim, é possível vislumbrar no ordenamento jurídico brasileiro um regime jurídico
próprio – regime jurídico desportivo – formado por um conjunto de normas que circundam a
sociedade atual, assim como de princípios e normas harmônicas entre si, com atores e operadores
específicos, submetidos a institutos e legislação própria, que merece da ciência do direito um
tratamento autônomo.
Gabriel FERRER enfatiza:
[...] no parece que requiera esfuerzo dialéctico alguno concluir que si existe un sector social que
pueda alzarse como paradigma de lo dicho, es, precisamente, el desportivo. El deporte es el
fenómeno social más importante de este siglo, y tan necesitado estaba de un ordenamento proprio
38
que lo generó espontaneamente .

A respeito de um ramo do direito autônomo, José CRETELLA JÚNIOR explica que este surge
quando tem: objeto próprio, institutos próprios, método próprio e princípios informativos
próprios39. O direito desportivo preenche tais requisitos.
37
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O desporto é o objeto do direito desportivo. Ora, o esporte é um fenômeno com difusão
mundial e grande penetração na sociedade brasileira. Sua importância econômica já foi destacada.
As relações jurídicas que nascem da sua prática são muitas. Sendo assim, o direito desportivo deve
ter neste elemento social e cultural que é o esporte o seu verdadeiro objeto.
Gabriel FERRER lembra que “[...] en su estado puro, el deporte se asienta en tres conceptos
fundamentales: a) El hecho, acontecimiento o acto deportivo; b) La competición; c) La
organización”40. Traduzindo e trazendo para a realidade brasileira, do desporto emanam três
aspectos ora ressaltados: a prática desportiva – o jogo propriamente dito; a competição – que
transforma um acontecimento lúdico em evento severo e brioso; e a organização – que dá ares
formais, legais e até mesmo empresariais para dito evento. A junção destes três elementos e sua
interação forma a base de estudo do direito desportivo.
Não se olvide que esporte é jogo sério. José Ricardo REZENDE com propriedade destacou:
A partir do elemento competitividade, o jogo deixa de ser apenas uma atividade lúdica (brincadeira),
em que se valoriza a ocupação do tempo livre pelo divertimento, e passa a orientar-se pela busca do
resultado, da vitória sobre o adversário. O jogo passa, paradoxalmente, a ter um sentido sério [...].
Quanto mais importância e significado assume o jogo esportivo na sociedade mais se exigirá em
termos de legislação de Direito Desportivo. Afinal, um jogo sério precisa de mediação (arbitragem),
de uma justiça desportiva, de dirigentes, gestores, técnicos, financiamento etc. E quanto mais valor
tem o jogo esportivo mais interesse desperta nos setores produtivos, e mais regulação atrai para
equacionar interesses sociais e empresariais. Trata-se de uma ciranda que precisa estar engrenada
de maneira a garantir o benefício de todos, sob risco de se transformar em uma “Torre de Babel”,
41
quando não há o estabelecimento de normas claras e efetivas .

Esclarecido qual o objeto do direito desportivo, importante destacar seus institutos e
métodos próprios. Neste norte, este ramo do direito apresenta elementos que guardam uma
unidade lógica. Possui dimensões legal (legislação esportiva), doutrinária (obras literárias no Brasil
e exterior) e jurisprudencial (julgados e decisões dos tribunais). É dotado de autonomia legislativa,
científica e didática, em face da sua inclusão como disciplina integrante de muitos currículos dos
cursos de Direito e Educação Física. Dispõe de órgãos judicantes próprios que têm por atribuições
dirimir os conflitos de natureza desportiva, os quais integram a chamada Justiça Desportiva. MELO
FILHO preconiza:

40
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Nesta perspectiva, e para fins exclusivamente operacionais, pode dizer-se que Direito Desportivo é o
conjunto de técnicas, regras, instrumentos jurídicos sistematizados que tenham por fim disciplinar os
42
comportamentos exigíveis na prática dos desportos em suas diversas modalidades .

É bem verdade que até o momento não existe um Código Desportivo, ou seja, não se
apresenta codificado o direito desportivo. Contudo, são muitos os diplomas legais esparsos
relativos à matéria. Por conseguinte, este ramo do direito funciona como um núcleo aglutinador
de regulamentos, estatutos e regimentos pertinentes ao tema, geralmente extraídos de diferentes
códigos, leis e esferas do direito, que se dispersam em vários planos do ordenamento jurídico. A
este respeito, MELO FILHO discorre:
Urge esclarecer que é irrelevante a existência ou não de um Código Desportivo, assim como há o
Código Penal ou Código Civil, dando uma sistematização legislativa ao ramo Direito Desportivo. Na
lição de Arcangeli, ‘por certo não é a existência de um código à parte, ou sua falta, o que soluciona,
em sentido afirmativo ou negativo, a questão da autonomia. O problema não é de forma, e sim de
substância’. É claro que a existência de uma codificação ou consolidação especial de certa matéria
jurídica facilita de muito a definitiva constituição de sua autonomia, mas não se deve esquecer que,
43
hoje em dia, já desapareceu aquela noção de fixidez do código .

O direito desportivo apresenta princípios informativos próprios, ou seja, vetores que
fundamentam e norteiam seu sistema de normas. No dizer de Celso Antônio Bandeira de MELLO,
princípio é “[...] mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de
critério para a sua exata compreensão e inteligência [...]”44.
Focando-se na realidade interna do ordenamento jurídico brasileiro, encontram-se
princípios constitucionais e infraconstitucionais.
Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB, em 1988,
iniciou-se uma nova era no que se refere ao enfoque dado ao desporto e suas repercussões no
ordenamento jurídico. A constitucionalização do desporto ocorre devido à criação do art. 217 da
Lei Maior. É neste artigo que se afirma um dos deveres do Estado, qual seja, o fomento das
práticas desportivas.
Consoante doutrina de Paulo Marcos SCHMITT é do art. 217 e parágrafos, da CRFB, que se
extraem os princípios constitucionais: princípio da autonomia das entidades desportivas, princípio
da destinação prioritária de recursos públicos; princípio do tratamento diferenciado entre o
42

MELO FILHO, Álvaro. op. cit., Forense, 1986, p. 12.

43

MELO FILHO, Álvaro. op. cit., Forense, 1986, p. 20.

44

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 573.

794
Produção Científica CEJURPS – 2015

desporto profissional e o não profissional; e o princípio do esgotamento das instâncias da Justiça
Desportiva. O mesmo autor ainda cita a existência de princípios infraconstitucionais, esparsos em
diplomas como a Lei n. 9.615/98 (Lei Pelé), Lei n. 10.671/03 (Estatuto do Torcedor), Lei n.
10.672/03, além do Código Brasileiro de Justiça Desportiva – CBJD (Resolução n. 29/09), podendo
ser apontados os seguintes princípios: ampla defesa, celeridade, contraditório, economia
processual, impessoalidade, independência, legalidade, moralidade, motivação, oficialidade,
oralidade, proporcionalidade, publicidade, razoabilidade, devido processo legal, tipicidade
desportiva, prevalência, continuidade e estabilidade das competições (pro competitione) e espírito
desportivo (fair play)45.
Atrelados a estes princípios, lembrando que se trata de um fenômeno universal, o direito
desportivo também alcança princípios válidos em muitos dos ordenamentos jurídicos
internacionais – princípios da unidade, da exclusividade de jurisdição, da igualdade, da unicidade.
Firmada, portanto, a premissa de que o direito desportivo constitui um ramo do direito –
possui objeto, institutos, métodos e princípios próprios –, evidencia-se, enfim, o enorme campo
que os operadores do direito têm pela frente. O cabedal de normas, institutos próprios, interesses
e partes envolvidas quando o assunto é esporte merece atenção especial e especializada da
ciência do direito.
O fenômeno do desporto e suas repercussões socioeconômicas e, por consequência,
jurídicas não pode mais ser visto simplesmente como atividade lúdica e de mero deleite; deve, isso
sim, ser inserida no ordenamento jurídico, em um ramo autônomo capaz de decifrar e entender
suas peculiaridades e características próprias, apto a alcançar justiça: o direito desportivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É o desporto tema de grande relevância, não só pela importância social e de fins
educacionais, mas principalmente quando visto e entendido como atividade de grande porte
econômico e com repercussões no âmbito do direito.
Os reflexos jurídicos das atividades desportivas, em todos os aspectos que a circundam,
merecem atenção e exigem cuidados específicos. Não se pode mais encarar o desporto como
atividade lúdica, de mero deleite, mas deve-se, sim, compreender este fenômeno social e de
45

SCHMITT, Paulo Marcos. op. cit., p. 38-46.
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impacto econômico como expressão importante e marcante para o mundo jurídico, trazendo-o
para dentro do seu ordenamento, com suas peculiaridades e características próprias, assim como
reconhecendo a sua autonomia frente aos outros ramos da ciência jurídica, harmonizando-o neste
complexo sistema.
Espera-se que o presente estudo, que não tem a mínima pretensão de esgotar-se em si
mesmo, sirva de estímulo para os operadores do direito, permitindo-se que também em relação a
este ramo autônomo se possa dar as atenções devidas e necessárias a fim de construir um novo
momento para o desporto nacional e, por conseguinte, para atletas, desportistas, torcedores;
enfim, todos os brasileiros.
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A HOMOSSEXUALIDADE, A TRANSEXUALIDADE E A REPRODUÇÃO ASSISTIDA:
LIMITES IMPOSTOS PELA RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA QUE
FEREM DIREITOS FUNDAMENTAIS

Rodrigo Chandohá da Cruz1

RESUMO
OBJETIVO: O presente artigo objetiva discorrer sobre as possibilidades de ser realizada a
reprodução assistida, em casos específicos, como na união homoafetiva, no caso do transexual.
MÉTODOS: Foi realizada pesquisa, com posterior tratamento de dados, utilizando os métodos
indutivo e dedutivo. RESULTADOS: Verifica-se que a Resolução do Conselho Federal de Medicina
impõe limites na realização da reprodução assistida que ferem os direitos fundamentais, tanto dos
casais homossexuais, dos transexuais, e inclusive de casais heterossexuais. CONCLUSÃO: Constatase que somente por meio da realização de alterações das diretrizes do Conselho Federal de
Medicina, que regulamentam e regulam a reprodução assistida, que haverá a efetivação dos
direitos fundamentais de toda a sociedade, no que tange ao planejamento familiar.

PALAVRAS-CHAVE: Reprodução Assistida - Homossexual - Transexual
INTRODUÇÃO
A população sempre se perpetuou de forma tradicional, ou seja, por meio da relação sexual
entre um homem e uma mulher. Biologicamente, somente um homem e uma mulher podem
produzir um ser-humano, de forma natural, salvo raros casos de reprodução assexuada. Através
da relação sexual, o homem e a mulher combinam seu material genético, sendo que o homem
oferece metade da carga genética, e a mulher a outra metade, por meio de suas gametas, o óvulo
e o espermatozoide. Havendo a fecundação, nove meses depois nasce uma ou mais crianças.
Apesar do sexo ser o meio mais comum de reprodução e perpetuação da população, ele
1
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não é o único. Ao mesmo passo, a estrutura da família também mudou, não sendo a família
unicamente a união de um homem e uma mulher. Atualmente, famílias são formadas por casais
do mesmo sexo, homossexuais, tanto masculinos, como femininos, pais e mães solteiros e até
mesmo por pessoas que mudaram de sexo, os transexuais.
É importante ressaltar que a adoção é também uma maneira de formar uma família, já que,
em razão da falta de planejamento familiar, muitos casais se relacionam de forma desprotegida,
ocasião na qual a mulher acaba engravidando indesejadamente, e posteriormente oferece a
criança para adoção, ou em casos de extrema irresponsabilidade, abandona a criança, recémnascida, à sua própria sorte. A adoção é uma forma de criar uma estrutura familiar, e ainda
oferece uma nova oportunidade para um cidadão que, caso contrário, teria um destino menos
privilegiado.
Apesar disto, existem pessoas que desejam ter filhos que tenham a sua carga genética, e a
do seu companheiro, marido, etc. Todavia, há casos em que casais heterossexuais estão
impossibilitados de conceber uma criança, como por exemplo, nos casos em que há problemas de
reprodução, ou com uma das partes, ou com ambas. Por isto, os mesmos recorrem à alternativas,
como a inseminação artificial, também conhecida como reprodução in vitro, quando o
espermatozoide é inserido no óvulo, sendo inseminado; e o óvulo é implantado na mulher, no
qual acaba se alojando, havendo assim o desenvolvimento do feto.
Há ainda casos em que a mulher está impossibilitada de suportar a gestação, casos em que
engravidar, ou manter uma gravidez lhe geraria riscos. Nestas ocasiões, a mesma pode fazer uso
de uma barriga solidária, popularmente chamada de "barriga de aluguel", e uma segunda mulher
recebe o óvulo fecundado, com material genético da mulher e do homem, dos pais biológicos.
Note-se que, apesar de ser chamada popularmente de barriga de aluguel, conforme se
verificará, o Conselho Federal de Medicina proíbe qualquer tipo de comercialização da barriga
solidária.
Já no caso de casais do mesmo sexo, os mesmos possuem conhecimento de que não é
possível a reprodução sem uma pessoa do sexo oposto. Para o casal homossexual feminino, existe
maior facilidade, pois a mulher irá gestar o filho, sendo somente necessário a doação de esperma.
Atualmente, é possível a doação de esperma, assim como de óvulos. Já no caso de casais
homossexuais masculinos, será necessária a doação de um óvulo, e a utilização de uma barriga
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solidária, para a gestação.
Nos casos de barriga solidária, os quais serão verificados, existem certas restrições,
impostas pelo Conselho Federal de Medicina. Por fim, no caso dos transexuais, a situação será
mais complexa, pois por meio da reprodução assistida, a pessoa fará uso do material genético do
sexo morfológico com o qual nasceu. Por exemplo, se nasceu João, doará o espermatozoide, e
possuirá aparência de Maria; se nasceu Maria, doará o óvulo, e possuirá aparência de João.
Existe controvérsia na sociedade sobre a possibilidade de cidadãos homossexuais,
transexuais, e casais homossexuais de constituírem família, entretanto, independentemente da
maneira escolhida, este é um direito dos mesmos, de optarem pelo meio que melhor lhes convier
para formar uma família.
Imperativo ainda ressaltar que, apesar dos grandes avanços da medicina, a mesma é
pautada pela lei, por resoluções do Conselho Federal de Medicina, por princípios éticos e
bioéticos, que indicam os limites que devem ser respeitados. Ocorre que alguns dos limites
impostos, em específico os limites para a utilização da barriga solidária, acabam por ferir os
direitos fundamentais dos homossexuais, dos transexuais, e inclusive de casais "tradicionais".
Neste sentido, o objetivo do presente artigo é fazer um estudo direcionado à reprodução
assistida, e como esta pode ser utilizada pela população, e verificar quais os limites impostos pela
lei, que acabam por ferir direitos fundamentais dos cidadãos.

A DIFERENÇA ENTRE O HOMOSSEXUAL E O TRANSEXUAL
Antes de fazer um aprofundamento no tema, é necessário que seja feita uma diferenciação
entre a figura do homossexual e do transexual, para que haja o devido esclarecimento sobre o que
o mesmo pretende, para fins sociais, sexuais e familiares.
O homossexual é pessoa que sente atração, tanto afetiva quanto sexual, por pessoa do
mesmo gênero que o seu. Ou seja, é o homem que prefere se relacionar sexualmente e
amorosamente com um homem e/ou uma mulher que prefere se relacionar sexualmente a
amorosamente com uma mulher.
Atualmente, as relações homoafetivas se tornam mais comuns, e apesar do forte
preconceito que existe sobre estes casais, o direito brasileiro acabou por acolher este grupo de
pessoas, por meio do reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo. Isto ocorreu por
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meio da Resolução nº 175, de 14 de Maio de 20132, do Conselho Nacional de Justiça, que passou a
autorizar o casamento de pessoas do mesmo sexo.
Note-se que se fala em autorização, já que não existe previsão legal que indique que o
casamento destas pessoas seja permitido, pois o Código Civil apresenta o casamento como sendo
entre um homem e uma mulher3. Entretanto, o Código Civil não é supremo, ao contrário da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a qual garante que todos os cidadãos
possam exercer os seus direitos fundamentais. Neste sentido, a ausência de previsão por parte do
Código Civil do casamento entre pessoas do mesmo sexo não significa que os mesmos sejam
inferiores ou superiores ao casamento de pessoas heterossexuais. Esta é somente uma menção
que se faz sobre o assunto.
No caso do transexual, a questão que gira em torno do mesmo não é a pessoa com a qual o
mesmo quer se relacionar, e sim o gênero ao qual o mesmo quer pertencer. Isso significa que o
transexual quer se adequar, quer mudar seu sexo, seu gênero, para o oposto. Se nasceu mulher,
quer ser homem, e vice-e-versa. Para isto, o transexual realiza diversos procedimentos para
"redesignar" seu sexo, como a ingestão de hormônios, procedimentos cirúrgicos, e por fim, a
cirurgia de mudança de sexo, desde que o mesmo queira alterar os seus órgãos genitais. O
transexual busca, acima de tudo, adequar a sua aparência com a sua identidade de gênero, e
também realizar a retificação do seu registro civil, para que possa adequar a sua identidade de
gênero com a sua identidade civil, alterando assim o seu prenome e o seu gênero, por do ingresso
de ação judicial.
Apesar da transexualidade constar no Rol Internacional de Doenças (CID F 64.0), não existe
consenso na comunidade médica sobre a transexualidade ser uma doença ou não. Há médicos que
passaram a entender que o que acomete o transexual é algo comum, e que o desejo de pertencer
ao sexo oposto é uma preferência, assim como gostar de ouvir um determinado tipo de música, ou
assistir à um determinado tipo de filme. Portanto, verifica-se que existe uma clara distinção entre
o homossexual e o transexual.
Por fim, ressalta-se que, pelo fato de uma pessoa ter nascido com a anatomia de um
homem e querer ter a anatomia de uma mulher, não significa que a mesma irá se relacionar com
2

3

Resolução nº 175, de 14 de Maio de 2013. Conselho Nacional de
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolução_n_175.pdf>. Acesso em 08 de Abril de 2015.
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homens, pois a identidade de gênero, o sexo com o qual a pessoa se identifica, não possui relação
estrita com a sua preferência sexual.
Feita a diferenciação entre o homossexual e o transexual, verificam-se as previsões para a
utilização dos procedimentos da barriga solidária.

A RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA N° 2.013/2013
No ano de 2013 o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução de n° 2.0134, em 09
de Maio do referido ano. Esta resolução revogou a anterior, a Resolução n° 1.957/2010, a qual
também tratava da reprodução assistida.
A referida resolução trata das técnicas para reprodução assistida, dos limites éticos para a
utilização da mesma. Dentre as regras expressas, estão a possibilidade de realização de doação de
gametas, mas sem fins lucrativos para o doador. Ao mesmo tempo, a sua identidade não deve ser
conhecida pelos receptores da gameta, assim como o mesmo não deve conhecer a pessoa ou as
pessoas que serão responsáveis pela utilização da sua gameta.5
Isto seria nada mais que uma prevenção, para que a pessoa que realizou a doação das
gametas não viesse a procurar, ou manter contato, com a prole resultante da inseminação
artificial, na qual foi utilizado o seu material genético, pois, para fins biológicos, haveria um vínculo
genético entre o doador e a criança que nasceu, como resultado da inseminação.
Entretanto, existe um dispositivo, que acaba por causar grandes restrições aos direitos do
transexual, dos casais homossexuais e até mesmo dos casais heterossexuais. O mesmo está
indicado no Item VII, que aborda a "gestação de substituição" ou "doação temporário do útero".
De acordo com a resolução, no item 1 do Item VII6, é necessário que haja um laço familiar
com a mulher que irá gestar a criança. A Resolução possui as seguintes indicações:
4

5
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Federal
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Medicina.
Resolução
n°
2.013/2013.
Disponível
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf>. Acesso em 07 de Abril de 2015.

em:

IV - DOAÇÃO DE GAMETAS OU EMBRIÕES

1 - A doação nunca terá caráter lucrativo ou comercial.
2 - Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. CFM. Conselho Federal de Medicina. Resolução n°
2.013/2013. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf>. Acesso em 07 de Abril de
2015.
6

VII - SOBRE A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO (DOAÇÃO TEMPORÁRIA DO ÚTERO)

As clínicas, centros ou serviços de reprodução humana podem usar técnicas de RA para criarem a situação identificada como
gestação de substituição, desde que exista um problema médico que impeça ou contra indique a gestação na doadora genética
ou em caso de união homoafetiva. CFM. Conselho Federal de Medicina. Resolução n° 2.013/2013. Disponível em:
<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2013/2013_2013.pdf>. Acesso em 07 de Abril de 2015.
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1 - As doadoras temporárias do útero devem pertencer à família de um dos parceiros num
parentesco consanguíneo até o quarto grau (primeiro grau – mãe; segundo grau – irmã/avó; terceiro
grau – tia; quarto grau – prima), em todos os casos respeitada a idade limite de até 50 anos.
2 - A doação temporária do útero não poderá ter caráter lucrativo ou comercial.

Conforme se verifica, o que ocorre é que, no Brasil, para que haja a utilização da barriga
solidária, por meio da gestação de substituição, é necessário que a mulher que empreste seu
útero seja da família de um dos parceiros. Entretanto, esta restrição acaba por ferir o direito
fundamental dos cidadãos de fazer uso de uma barriga solidária, já que existe esta indicação
expressa da necessidade do vínculo familiar.
Importante salientar que a situação do transexual não é mencionada, somente a situação
dos casais homossexuais. Ou seja, o transexual, que tentar, no Brasil, realizar um procedimento de
reprodução assistida, ou não precisará obedecer às regras indicadas, de ter que indicar uma
pessoa da sua família, ou nem conseguirá fazer uso do procedimento, pois não existe previsão
específica para esta situação.
É importante ainda indicar que a necessidade de haver um parentesco entre a pessoa que
irá "emprestar" a sua barriga e os pais biológicos pode gerar mais problemas do que soluções. Por
exemplo, João e Maria querem ter um filho, mas Maria não pode engravidar, sem que isto lhe
gere risco de vida ou lhe traga riscos à sua saúde. Por esta razão, João e Maria procuram uma
clínica para realizar a reprodução assistida. Entretanto, João e Maria são filhos únicos, ou seja,
não possuem irmãos biológicos, e suas mães já faleceram, assim como suas tias. Por fim, suas
primas não estão dispostas a lhes emprestar a barriga para gestação de uma criança. Concluir-se,
portanto, que João e Maria ficarão sem filhos biológicos, pois não se enquadram em nenhuma das
previsões da Resolução do Conselho Federal de Medicina.
Ademais, é de notório conhecimento que o relacionamento de homossexuais e transexuais
com seus familiares é complexo, em específico pela questão da preferência e orientação sexual.
Muitos homossexuais e transexuais não possuem um relacionam verdadeiro com seus familiares,
pois não revelam sua verdadeira identidade sexual, com medo de sofrer algum tipo de represália
ou preconceito. Ao mesmo passo, poucos dos que assumem sua orientação perante seus
familiares possuem um relacionamento saudável com os mesmos, pela falta de respeito e
aceitação por parte da família.
Por todos estes motivos, a necessidade de que uma pessoa precise contar com a ajuda de
804
Produção Científica CEJURPS – 2015

seu familiar para poder fazer uso da reprodução assistida acaba por restringir os direitos destes
casais, tanto heterossexuais quanto homossexuais, de planejar sua família, assim como a falta de
tratamento legal específico ao transexual o insere em um "vácuo" médico-legislativo.
Há ainda uma situação que não foi devidamente esclarecida na Resolução. Por exemplo, se
um homem solteiro, independentemente da sua orientação sexual, deseja ter um filho com
vínculo genético seu, e fazendo uso de um óvulo doado, por meio da interpretação da Resolução
indicada, o mesmo precisará da voluntariedade de uma mãe, avó, irmã, tia, ou prima, e ainda que
as mesmas não tenham ultrapassado a idade máxima para realizar o procedimento, qual seja, a de
cinquenta anos.
Sobre a idade limite de cinquenta anos, constata-se, por meio de pesquisas na Internet,
que a mesma não é respeitada, ou pelo menos pode ser relevada, dependendo da circunstância7.
Ademais, conforme se verificará, a imposição de uma idade limite para as mulheres que
participarão da reprodução assistida, de cinquenta anos, é contraditória, pois com o aumento da
expectativa de vida, as mulheres e os homens tem vivido por mais anos.
Finalmente, a Resolução faz menção no Item IX, na Disposição Final, que "Casos de
exceção, não previstos nesta resolução, dependerão da autorização do Conselho Regional de
Medicina", o que gera, novamente, controle da autonomia de formar ou constituir uma família,
por parte de terceiros.
Isto decorre do fato de que, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, com base na
leitura realizada, irá verificar se autorizará ou não um casal heterossexual ou homossexual, a
realizar os procedimentos indicados na Resolução, limitando assim as descobertas médicas e o
livre arbítrio dos cidadãos.
Verificados os limites impostos pela Resolução do Conselho Federal de Medicina, parte-se
para um estudo dos direitos fundamentais, especialmente como os mesmos auxiliam as pessoas
que se encontram nessas situações, tanto de ausência de regulamentação, quanto na
regulamentação excessiva, que barra os direitos de certos cidadãos.

7

Cita-se o exemplo da mãe de cinquenta e cinco anos que estava gestando o seu neto, filho de sua filha. ÁVILA, Mariana de. G1 SC.
'Um gesto de amor', diz avó que gera neto em barriga solidária. Catarinense de 55 anos está grávida de oito meses. Após
inseminação artificial, ela deverá dar à luz ao neto em fevereiro. Notícia publicada em 07 de Janeiro de 2015, às 12h05, e
atualizada em 07 de Janeiro de 2015, às 17h13. Disponível em: <http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2015/01/umgesto-de-amor-diz-avo-que-gera-neto-em-barriga-de-aluguel.html>. Acesso em 08 de Abril de 2015.
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OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A FAMÍLIA
Os direitos fundamentais, como a própria nomenclatura indica, são direitos que servem
como fundamento para que qualquer cidadão, independente de sua etnia, orientação sexual,
situação econômica, entre demais características que distinguem as pessoas, possa exercer todos
os direitos inerentes à pessoa humana, e que não venham a causar prejuízos a terceiros.
Gregório Peces-Barba Martínez apresenta a seguinte definição para os direitos
fundamentais:
Desde el primer punto de vista, los derechos fundamentales son el conjunto de norma de
Ordenamiento jurídico, que forman un subsistema de éste, fundadas em la libertad, la igualdad, la
seguridad y la solidaridad, expresión de la dignidad del hombre, que forman parte da la norma básica
material de identificación de Ordenamiento, y constituyen un sector de la moralidad procedimental
8
positivada, que legitima al Estado Social y Democrático de Derecho.

Luigi Ferrajoli também apresenta um conceito para os direitos fundamentais, qual seja
Proponho uma definição teórica, puramente formal ou estrutural, de "direitos fundamentais": são
"direitos fundamentais" todos aqueles direitos subjetivos que dizem respeito universalmente a
"todos" os seres humanos enquanto dotados do status de pessoa, ou de cidadão ou de pessoa capaz
de agir. Compreendo por "direito subjetivo" qualquer expectativa positiva (a prestação) ou negativa
(a não lesão) vinculada a um sujeito por uma norma jurídica, e por status a condição de sujeito
prevista também esta por uma norma jurídica positiva qual pressuposto da sua idoneidade a ser
9
titular de situações jurídicas e/ou autor dos atos que estão em exercício.

Conforme se verifica, a categoria direitos fundamentais apresenta um grande arcabouço de
prerrogativas, as quais garantem que todo cidadão possa usufruir das garantias e dos direitos
indicados na Constituição e no Ordenamento Jurídico no qual se encontram vinculados. Posto isto,
verifica-se a família e a sua estrutura.
Com o passar dos anos, o modelo tradicional e comum de família vem sendo compartilhado
por outros modelos, que não são nem superiores ou inferiores, mas possuem o mesmo objetivo,
que é o de constituir uma família, um lar. Uma família formada por dois homens, ou por duas
mulheres, ou por uma mulher que nasceu com corpo de homem, ou de pais e mães solteiros não
possui desvantagens, que acarretem prejuízos para o pleno desenvolvimento dos jovens, ou lhes
cause qualquer tipo de trauma.
8

PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Com la colaboración de Rafael de Asís
Roig, Carlos R. Fernández Liesa, Ángel Llamas Cascón. Coleccion Cursos 3. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial
Del Estado, 1999. p. 469.

9

Diritti fondamentali: na sua versão original publicada em "Teoria política", de 1998, n. 2, p. 3-33, In: FERRAJOLI, Luigi. Por uma
teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Tradução de Alexandre Salim, Alfredo Copetti Neto, Daniela Cadermatori, Hermes
Zaneti Júnior e Sérgio Cadermatori. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. p. 09.
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É fato que estas famílias enfrentam o preconceito de certos indivíduos da sociedade,
principalmente os que possuem raízes conservadoras, ou estritamente religiosas. Note-se que a
espiritualidade não se confunde com a religião, pois a pessoa pode possuir uma orientação sexual
diversa da heterossexualidade, sem que isso impeça a sua fé, ou que a mesma acredite na figura
de Deus, na forma que seja (Adonai, Jesus, Alá, etc.). Entretanto, certos cultos impedem a
participação de certos indivíduos, em razão de sua preferência e orientação sexual. As pessoas não
são obrigadas a aceitar às outras, mas um mínimo de respeito é devido e garantido pela
Constituição.
É ainda a religião um fator que indica os "problemas" das novas famílias, as novas
estruturas familiares, por dois motivos: 1) A família constituída por pessoas de gêneros iguais não
se reproduz sem a assistência de um terceiro indivíduo, ou seja, não é o padrão religioso da união
marital, seguida da concepção de filhos; 2) Para muitas religiões, o sexo possui o único papel de
reprodução, motivo pelo qual, a existência de indivíduos que realizem o mesmo sem este objetivo,
se torne uma contravenção religiosa, com por exemplo, um pecado.
É importante salientar que este artigo não tem como objetivo atacar entidades religiosas
específicas, já que, a doutrina de Jesus Cristo é um excelente exemplo de respeito ao próximo, ao
indicar que devemos "amar o próximo, como a si mesmo". Todavia, a margem de interpretação
oferecida pelas doutrinas religiosas, e a pessoa que transmite uma interpretação negativa para os
seus fiéis, acaba por deturpar o sentido da religiosidade sobre as pessoas.
Retomando à questão da família, a mesma possui proteção especial por parte da
Constituição de 1988. De acordo com o artigo 226 da mesma, esta é a base da sociedade, tendo
proteção do Estado. A questão gira em torno da inexistência de indicação expressa de que não é
somente família a composta pelo pai e pela mãe, conforme já indicado.
Importante ainda fazer menção do parágrafo sétimo do mesmo artigo constitucional, que
indica o que segue
§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o
planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos
educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte
de instituições oficiais ou privadas.

Entretanto, apesar dos avanços sociais e médicos que oferecem alternativos ao
planejamento familiar, é imperativo indica que o Brasil possui um Congresso Nacional
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extremamente conservador. Um dos exemplos deste conservadorismo é o Projeto de Lei n° 6.583,
de 16 de Outubro de 2013. 10 De autoria do Deputado Anderson Ferreira, do PR/PE, o projeto
pretende que seja promulgada lei específica, também conhecida como "Estatuto da Família".
Apesar da aparente proteção que o referido Estatuto oferecia, o mesmo ataca diretamente às
famílias compostas por pessoas do mesmo sexo, pois conforme se colhe do referido projeto o
mesmo considera como família a união entre um homem e uma mulher.11 Na última consulta
realizada, o projeto aguardava andamento.
Constata-se então, que o conservadorismo é grande no Congresso, e que existe um
movimento social para que os novos modelos e família não sejam aceitos, tampouco respeitado.
Ao mesmo passo, também pode se constatar que a previsão do Conselho Federal de
Medicina de que a barriga solidária deva possuir vínculo familiar fere direitos fundamentais e
princípios constitucionais, pois impede que as pessoas construam ou constituam família sem
intervenção do Estado, e sem que possa fazer proveito de avanços científicos da área da
reprodução.
Visto isto, verificam-se alguns projetos que tramitam no Congresso Nacional, relacionados à
reprodução assistida.

PROJETOS DE LEI RELACIONADOS À REPRODUÇÃO ASSISTIDA
Em consulta ao sítio eletrônico do Congresso Nacional, e fazendo uso das palavras chave
"reprodução assistida", encontram diversos projetos que abordam o tema. O projeto mais recente
é o Projeto de Lei n° 115/2015. A autoria deste é do Deputado Juscelino Rezende Filho, do
PRP/MA, tendo sido apresentado no dia 03 de fevereiro de 201512. O projeto busca a criação de
uma lei específica, um "Estatuto da Reprodução Assistida".
Na íntegra do projeto, verifica-se que o mesmo ainda faz menção de que nos casos de
reprodução assistida, haja uma ligação familiar, entre as pessoas que façam uso da mesma.
10

Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Projetos de Leis e Outras Proposições. PL 6583/2013. Projeto de Lei. Disponível
em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=597005>. Acesso em 09 de Abril de 2015.

11

Colhe-se da íntegra do projeto: "Art. 2º Para os fins desta Lei, define-se entidade familiar como o núcleo social formado a partir
da união entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por
qualquer
dos
pais
e
seus
descendentes."
Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=A21B3BD59D6C859F3744B662B645D186.proposi
coesWeb2?codteor=1159761&filename=PL+6583/2013>. Acesso em 09 de Abril de 2015.

12

Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Projetos de Leis e Outras Proposições. PL 115/2015. Projeto de Lei. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=945504>. Acesso em 09 de Abril de 2015.
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Todavia, o projeto inova ao oferecer uma possibilidade alternativa, para a exigência de
parentesco. Colhe-se do projeto o que segue:
Art. 23. A cessionária deverá pertencer à família dos cônjuges ou companheiros, em um parentesco
até 2°. grau.
Parágrafo único. Excepcionalmente e desde que comprovadas a indicação e compatibilidade da
receptora, será admitida a gestação por pessoa que não seja parente do casal, após parecer prévio
do Conselho Regional de Medicina.

Outra questão que chama atenção no projeto é o reforço à não comercialização da barriga
solidária. Em países estrangeiros a situação é diversa. Somente para fins de comparação, em
países como os Estados Unidos da América, certos Estados permitem a "aquisição" de barrigas de
aluguel, na qual os casais são vinculados à mulheres dispostas a lhes oferecer o ventre por nove
meses, tendo conhecimento de que é somente por este tempo que haverá ligação da gestante
com o bebê, que tecnicamente não é dela, pois não possui vínculo genético com a mesma.13O
referido projeto brasileiro continua em tramitação, aguardando decisão.
Outro caso interessante é o do Projeto de Decreto Legislativo n° 1359/2013, de autoria do
Deputado Arnaldo Feria de Sá, do PTB/SP, apresentado em 30 de Outubro de 2013.14
O projeto, ao contrário do mencionado anteriormente, pretende que a Resolução do
Conselho Federal de Medicina seja revogada por completo, com uma justificativa interessante, a
qual segue abaixo:
Não se pode limitar idade, no caso citado na norma como limite de 50 anos, de ser mãe. Isso porque
a medicina é uma ciência de individualizar as coisas, cada caso é um caso. um estudo apresentado
nos Estados Unidos mostra que metade das paciente esperando doação de óvulo tem mais de 50
15
anos.

No caso do projeto indicado, a preocupação do legislador é com a possibilidade e o direito
de mulheres com mais de cinquenta anos de poderem realizar a reprodução assistida,
especialmente quando a expectativa de vida das pessoas, continua a aumentar, conforme já
mencionado.
13

No sítio-eletrônico da "Creative Family Connections" existe a indicação dos Estados norte-americanos no qual é permitido
realizar a contratação deste serviço. Disponível em: <http://creativefamilyconnections.com/surrogacy-law-by-state/>. Acesso em
09 de Abril de 2015.

14

Câmara dos Deputados. Atividade Legislativa. Projetos de Leis e Outras Proposições. PDC 1359/2013. Projeto de Decreto
Legislativo. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=598901>. Acesso em
09 de Abril de 2015.

15

A íntegra do projeto pode ser verificada no sítio-eletrônico da Câmara dos Deputados. Disponível em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1174480&filename=PDC+1359/2013>. Acesso em
09 de Abril de 2015.
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Existem ainda outros projetos de lei e demais ferramentas tratando da Reprodução
Assistida, mas para fins deste artigo, apresentam-se os que foram indicados. Não é surpresa que o
assunto seja tão comentado, já que trata da possibilidade de ter filhos de modo não convencional,
o que acaba por assustar às pessoas, por acharem que estas crianças que vão nascer não serão
normais como as crianças que nascem decorrentes da concepção natural entre um homem e uma
mulher.
Para fins de esclarecimento sobre o tema, o primeiro bebê nascido por meio da reprodução
assistida, tanto no Brasil, quanto na América Latina, também chamado de bebê de proveta,
completou trinta anos no ano de 2014.16

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme verificado no decorrer do presente artigo, o modelo tradicional de família é
ainda presente na sociedade, mas outros modelos surgiram, não para competir, mas somente
para exercer os mesmos direitos que outras estruturas familiares possuem.
Uma família composta por um casal de pessoas do mesmo sexo, em que ambos possuirão o
Poder Familiar, não será nem melhor nem pior que uma família composta por um casal
heterossexual, ou que uma família de um pai ou mãe solteiros, pois o que importará não será o
modelo da família, mas sim a estrutura que a mesma oferecerá aos seus filhos, a educação, os
valores, e principalmente o amor.
No que tange à questão da filiação, deve-se atentar que a mesma deve corresponder
estritamente à família que será responsável pela criação das crianças. Por exemplo, se um casal
homossexual masculino, João e Mário, decide ter um filho, com a utilização da reprodução
assistida, com a utilização de um óvulo doado, deve constar como pai na filiação tanto o nome de
Mário e de João. Neste sentido, a criança terá dois pais, e não terá mãe, para fins jurídicos.
A questão biológica deverá ser esclarecida pelos pais, no momento em que os mesmos
acreditarem que seu filho está preparado para compreender como ocorreu a sua concepção, pois
o mesmo terá que entender que foi carregado na barriga da sua avó, por exemplo, mas que esta é
16

MAZZA, Malu. G1. Curitiba, PR. Primeiro bebê de proveta do Brasil e da AMérica Latina cimpleta 30 anos. Anna Paula Caldeira
nasceu por fertilização in vitro em 1984. Seu nascimento foi um marco para a história da medicina. Notícia publicada em 07 d
Outubro de 2014, às 12h20m, atualizada em 07 de Outubro de 2014, às 15h17m. Disponível em: <http://g1.globo.com/jornalhoje/noticia/2014/10/primeiro-bebe-proveta-do-brasil-e-da-america-latina-completa-30-anos.html>. Acesso em 10 de Abril de
2015.
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sua avó, e que a sua mãe biológica doou um óvulo, para que o mesmo fosse utilizado pelos seus
pais, para que esta criança viesse a existir.
A recíproca também deve ser aplicada, no caso de um casal homossexual feminino. A prole
destas mães terá duas mães, e nenhum pai, para fins jurídicos.
Por fim, em relação ao transexual, a filiação deve ser correspondente ao sexo adequado da
pessoa. Se nasceu João, doou seu esperma, mas vive como Maria, o mesmo deve constar na
filiação como mãe da criança. A recíproca também deverá ser aplicada.
Os temas aqui narrados são complexos, mas esta complexidade está relacionada com a
ausência de debate por parte da sociedade sobre o assunto e sobre o excesso de poder de
controle do Conselho Federal de Medicina, ou o Regional, sobre à decisão de casos "excepcionais"
sobre a reprodução assistida, pois não lhes compete indicar quem pode ou não constituir família.
As atitudes deste conselho são relevantes no que tangem aos aspectos médicos, como no caso da
verificação de pessoas que possam ou não realizar o procedimento, sem que o mesmo lhe
acarrete prejuízos, como complicações durante a gestação. No mais, estas decisões caberão à
família, independentemente da forma na qual esta é constituída.
Ressalta-se ainda que, quanto maior for o debate, mais estes assuntos virão à tona, e
melhor informada e protegida será a sociedade, e melhor será a vida das pessoas, sejam elas
concebidas de forma tradicional ou moderna.
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A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO AUXILIAR DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL1

Rafael do Nascimento2
Ronan Saulo Robl3

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo analisar a possibilidade de intervenção do Estado na
iniciativa privada, quando necessário à proteção do meio ambiente. Nesta linha, além de
instrumentos econômicos, as políticas ambientais podem utilizar a tributação como forma de
alcançar o desenvolvimento sustentável, não só em atendimento à dignidade da pessoa humana,
mas também por força do caráter extrafiscal dos tributos. Posteriormente, são apresentadas
algumas espécies de tributos ambientais já utilizados no direito estrangeiro e brasileiro, e outras
sugestões que podem vir a ser aplicadas, de acordo com o anseio da sociedade e dos entes
políticos. Quanto à Metodologia, utilizou-se a base lógico-dedutiva, além das Técnicas do
Referente, da Categoria e da Pesquisa Bibliográfica.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Sustentável; Meio ambiente; Intervenção Estatal;
Tributação Ambiental; Extrafiscalidade

INTRODUÇÃO
Com a expansão desordenada do crescimento econômico, somente os aspectos
protecionistas e preventivos se tornaram insuficientes para o alcance do desenvolvimento
sustentável, clamando pela intervenção do Estado na economia, no intuito de buscar formas de
adequação do desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente.
1

Artigo Científico apresentado para a disciplina "Estado Contemporâneo e Direito Ambiental (Seminário)", lecionada pelo Prof.
Gabriel Real Ferrer.

2
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Mestrando do Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Email:
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3

Procurador do Estado de Santa Catarina. Especialista em Direito Tributário pela UNIBRASIL. Mestrando do Programa de Mestrado
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Neste particular, a Constituição de 1988 previu a possibilidade de intervenção do Estado na
ordem econômica, inclusive relacionando a proteção ao meio ambiente como um de seus
princípios, o que permite a atuação reguladora do Estado na economia em prol do
desenvolvimento sustentável.
Entretanto, tem-se na tributação um valioso instrumento para auxiliar as políticas
econômicas ambientais, notadamente por força da extrafiscalidade tributária.
Demais disso, no estado socioambiental de direito, a qualidade do meio ambiente compõe
inexoravelmente a dignidade da pessoa humana, de forma que, sendo esta a destinatária do
tributo, o seu caráter arrecadatório também deve observar a preservação ambiental.
Trata-se de tema atual e de extrema relevância, dada a necessidade de efetiva
incorporação do desenvolvimento sustentável nos demais ramos do direito, analisando-se, no
caso vertente, a sua integração ao direito tributário, como forma de estimular, através da
incidência de tributos, a prática de comportamentos que sejam voltados à preservação do meio
ambiente.
Assim, o presente trabalho tem por fito responder a seguinte indagação: quais os
fundamentos jurídicos para se admitir a tributação como meio de contribuir com o
desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente?
Para tanto, inicialmente analisamos a possibilidade de intervenção do Estado na ordem
econômica e na iniciativa privada, quando necessário à proteção do meio ambiente.
Secundus, verificamos os fundamentos da ecotributação se tornar um poderoso
instrumento

de

auxílio

ao

desenvolvimento

econômico

sustentável,

examinando

preponderantemente a sua função arrecadatória e a função extrafiscal.
Num terceiro passo, enumeramos, de caráter meramente exemplificativo, algumas
possibilidades de tributos ambientais, primeiramente no direito estrangeiro, e na sequência, em
cada um dos entes políticos de nossa Federação (União, Estados e Municípios), para após traçar
nossas considerações finais.
Quanto à Metodologia, o relato dos resultados será composto na base lógico-dedutiva. Nas
diversas fases da Pesquisa, serão utilizadas as Técnicas do Referente, da Categoria, do Conceito
Operacional e da Pesquisa Bibliográfica.
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A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA EM PROL DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Com a dimensão econômica da sustentabilidade, começou-se a admitir a implementação
de políticas públicas econômicas no intuito de preservar o meio ambiente.
Vale dizer: com a abrupta expansão do crescimento econômico vivenciada nas últimas
décadas, somente os aspectos protecionistas e preventivos se tornaram insuficientes para o
alcance do desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, há muito Fritjof Capra já deixou assentado que:
Os empreendimentos lineares, como o crescimento econômico e tecnológico indefinido – ou, para
dar um exemplo mais específico, a armazenagem de lixo radiativo durante grandes períodos de
tempo – interferirão necessariamente no equilíbrio natural e, mais ou cedo ou mais tarde, causarão
4
graves danos .

Assim, imperioso que a proteção ambiental integre o processo de desenvolvimento
econômico, no intuito de permitir o equilíbrio natural e a própria vida humana.
Assevera Cristiane Derani que "uma política econômica consequente não ignora a
necessidade de uma política de proteção dos recursos naturais"5, para após complementar que:
É por isso que estou convencida de que uma política ambiental, como pura preocupação com a
preservação de sistemas ecológicos, numa espécie de adoção pública de postulados biológicos, não
pode emplacar. O conhecimento do mundo biológico insere-se na política enquanto instrumento
para uma política social mais consequente e ciosa de seus limites, capaz de propor uma prática da
6
economia no seu sentido mais amplo: prática econômica eficaz, duradoura, enfim, sustentável .

No mesmo teor é o escólio de Paulo Henrique do Amaral, para quem as políticas de
desenvolvimento sustentável se desenvolvem efetivamente com a adoção de instrumentos
econômicos e fiscais, incorporando tecnologias que neutralizem, minimizem ou previnem danos
ao meio ambiente7.
A Constituição Federal de 1988 incorporou dita iniciativa, inicialmente pela previsão do art.
225, que garante a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe
(também a todos) o dever de preservá-lo, para as presentes e futuras gerações. Demais disso, o
4

CAPRA, Fritjof. O Ponto de Mutação. 20ª Ed. São Paulo: Cultrix, 1997, p. 38.

5

DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 48.

6

DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 129.

7

AMARAL, Paulo Henrique do. Tributação Ambiental: contributo à política de desenvolvimento sustentável no Brasil. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, ano 13, n. 50, abr-jun/2008, fls. 218.
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referido artigo constitucional elenca, em seu parágrafo primeiro, inúmeras incumbências
destinadas ao Poder Público para que se alcance patamar próximo dos ideais de sustentabilidade8,
inclusive o "controle da produção, da comercialização e o emprego de técnicas, métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente".
Outrossim, a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a cidadania e a
dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos II e III). Da mesma forma, é objetivo constitucional
construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de
promover o bem de todos sem qualquer discriminação (art. 3º, incisos I a IV)9.
Ademais, a criação de políticas econômicas em prol da sustentabilidade encontra expresso
amparo na disposição contida no art. 170, VI da CF, in verbis:
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios
[...]
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Não se olvide, ainda, o contido no art. 4º, inciso I da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981,
o qual destaca entre os objetivos Política Nacional do Meio Ambiente "a compatibilização do
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio-ambiente e do
equilíbrio ecológico", entre outros.

8

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo
a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a
qualidade de vida e o meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio
ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
9

AMARAL, Paulo Henrique do. Tributação Ambiental: contributo à política de desenvolvimento sustentável no Brasil. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, ano 13, n. 50, abr-jun/2008, p. 216.
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Sendo assim, além dos fundamentos e objetivos constitucionais e das prestações fixadas
em prol dos administrados contidas na Constituição Federal de 1988, é permitido ao Estado
intervir na ordem econômica em defesa do meio ambiente, de sorte que as políticas econômicas,
além de visar ao bem-estar dos cidadãos, devem estar voltadas também à proteção ambiental,
sendo lídima a intervenção na ordem econômica quando inobservados os princípios de
preservação e proteção do meio ambiente.

A POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TRIBUTOS NAS POLÍTICAS AMBIENTAIS
O Sistema Tributário Nacional, desde 1988, deve ser interpretado sob a luz dos princípios e
contornos estabelecidos pela Constituição Federal. O eminente Geraldo Ataliba, ao prefaciar a
obra de Aliomar Balleiro (Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar), assertou:
não se conhece - e consequentemente, não se aplica corretamente - o sistema tributário brasileiro,
sem amplo, maduro e profundo domínio dos princípios e regras constitucionais, abundantes e
10
minuciosos, no que respeita à disciplina do exercício da tributação .

No mesmo sentido, adverte Celso Fiorillo que o fim último do Estado é garantir a dignidade
da pessoa humana, e que a atividade da tributação deve ser voltada para tal desiderato, in verbis:
O Estado serve literalmente para ser um fornecedor de serviços públicos a fim de realizar o que a
Carta de 1988 convencionou chamar de dignidade da pessoa humana; em outras palavras a
atividade de tributar nesse Estado Brasileiro deve ter por fim último o atingimento e a satisfação dos
direitos elencados no art. 6º do Texto Maior, a bem do interesse de toda a coletividade de brasileiros
e estrangeiros residentes no país, assegurando-se de forma serena o atingimento da dignidade da
11
pessoa humana .

E após, complementa:
A arrecadação de quantia em dinheiro por parte dos entes dotados de competência tributária na
forma do texto consticional para 'angariar' recursos financeiros para o Estado, certamente é uma
imposição do direito tributário tradicional, mas não se pode, de forma alguma, ignorar que ao lado
desse objetivo a ser alcançado pelo direito tributário a Carta de 1988 houve por determinar que o
12
atingimento da dignidade da pessoa humana constitui objetivo fundamental desse novo Estado .

Por outro lado, já não mais se discute que a preservação ambiental integra o conceito de
dignidade da pessoa humana, como bem realça Tiago Fensterseifer:
O conteúdo conceitual e normativo do princípio da dignidade da pessoa humana está
intrinsicamente relacionado à qualidade do ambiente (onde o ser humando vive, mora, trabalha
10

Apud FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 729.

11

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 732-3.

12

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 733.
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estuda, pratica lazer bem como o que ele come, veste etc). A vida e a saúde humanas (ou como
refere o caput do art. 225 da Constituição Federal, conjungando tais valores, a sadia qualidade de
vida) só são possíveis, dentro dos padrões mínimos exigidos constitucionalmente para o
desenvolvimento pleno da existência humana, num ambiente natural em que haja qualidade
ambiental da água que se bebe, dos alimentos que se comem, do solo onde se planta, do ar que se
respira, da paisagem que se vê, do patrimônio histórico e cultural que se contempla, do som que se
escuta, entre outras manifestações da dimensão ambiental. Como se percebe, o ambiente está
presente nas questões mais vitais e elementares da condição humana, além de ser essencial à
13
sobrevivência do ser humano como espécie animal natural.

Assim, na medida que a Constituição Federal incorpora a dignidade da pessoa humana
como fundamento indissociável da República, enumera um grande rol de direitos sociais, e
estabelece o meio ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, permitindo, inclusive, a fixação de políticas públicas e diretrizes econômicas em prol da
defesa do meio ambiente, como demonstrado no capítulo anterior, a arrecadação de receitas
públicas também deve ser estimulada neste norte, ou seja, em proveito da sustentabilidade, em
função da imprescindibilidade da qualidade ambiental para o mínimo existencial humano.
Entretanto, além da função eminentemente arrecadatória, os tributos também estão
revestidos do caráter de extrafiscalidade. Para o renomado tributarista José Eduardo Soares de
Melo, a extrafiscalidade incide quando o “Poder Público estabelece situações desonerativas de
gravames tributários, mediante a concessão de incentivos e benefícios fiscais, com o natural
objeto de estimular o contribuinte à adoção de determinados comportamentos”.14
No mesmo teor o escólio de Sacha Calmon Navarro Coelho, para quem a extrafiscalidade
inibe condutas quando exacerba os encargos fiscais para impedir determinados consumos e
onerar excessivamente certas situações15.
Assim, é através da função extrafiscal dos tributos que há íntima associação entre a
tributação e as políticas econômicas ambientais, fazendo da incidência de tributos um
componente indispensável para direcionar a atividade econômica ao desenvolvimento
sustentável.
Não discrepa do entendimento Gabriel Real Ferrer, ao enumerar algumas possibilidades de
intervenção do Estado em prol do equilíbrio ambiental:

13

FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente – dimensão ecológica da dignidade humana no marco
jurídico-constitucional do estado socioambiental de direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 61-2.

14

MELO. José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 8ª Ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 404.

15

COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 7. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 87.
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Também tienen como objetivo influir en el mercado y, en general, en el comportamiento de los
agentes económicos, instrumentos tales como los impuestos ambientales, las subvenciones o las
16
políticas de precios.

Nesta linha, a extrafiscalidade tributária pode vir a fomentar e até mesmo intensificar a
prática de comportamentos sustentáveis por parte dos contribuintes, bem como impedir condutas
diametralmente dissociadas da proteção ambiental.
Aliás, esta interrelação também se justifica em função da possibilidade de correção das
externalidades da atividade econômica, internalizando o custo ambiental da produção no bem,
conforme a lição de Paulo Henrique do Amaral:
Assim, quando determinada atividade econômica produz benefícios à coletividade, denominam-se
externalidades positivas e, aos custos sociais, denominam-se externalidades negativas. A poluição
ambiental gerada por determinada atividade econômica é suportada por terceiros estranhos à
atividade ou por toda a coletividade, gerando uma externalidade negativa que deverá ser
17
internalizada pelo agente econômico responsável .

No mesmo sentido a doutrina de Lídia Maria L. R. Ribas e Valbério Nobre de Carvalho:
Por meio da internalização de custos, a tributação ambiental pode estimular ou desestimular
atividades econômicas de forma que tanto os consumidores quanto os produtores são compelidos a
18
adotar condutas favoráveis ao meio ambiente.

Desta forma, a poluição ambiental não é considerada custo, e, por isso, não influi no
desempenho econômico da atividade econômica degradante do meio ambiente. Logo, a
tributação ambiental, no exercício da função extrafiscal dos tributos, pode servir justamente para
corrigir o custo social desta atividade da empresa, interiorizando nos custos da produção, através
da incidência de tributos, a degradação ambiental por ela realizada em seu processo produtivo.
A contrario sensu, as atividades econômicas não poluidoras podem ser incentivadas com
tributação benéfica e diferenciada, de forma a permitir a sua sobrevivência no mercado e,
outrossim, incentivar novos empresários a ingressar no mercado sustentável, bem como estimular
os agentes poluidores a adotarem novas medidas para reduzir os custos nos seus processos de
produção.
Como bem assevera Paulo Henrique do Amaral:
16

FERRER, Gabriel. La construcción Del Derecho Ambiental. Revista Aranzadi de Derecho Ambiental. Pamplona/Espanha, n. 1,
2002, p. 73-93.

17

AMARAL, Paulo Henrique do. Tributação Ambiental: contributo à política de desenvolvimento sustentável no Brasil. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, ano 13, n. 50, abr-jun/2008, p. 219.

18

RIBAS, Lidia Maria L. R. CARVALHO, Valbério Nobre de. O tributo como instrumento de tutela do meio ambiente. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo/SP, ano 14, n. 54, abr-jun/09, p. 188.
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É interessante também salientar que as medidas tributárias de proteção ambiental podem produzir
impacto de natureza concorrencial em razão de algumas dessas medidas (des)favorecer
determinadas empresas. O Estado ao tributar ou incentivar determinadas empresas que gerem ou
não degradação ambiental estará, consequentemente, influenciando a forma de concorrência entre
elas como, por exemplo, isentando do pagamento de determinado tributo empresas que se
adequarem às normas de proteção ambiental e, com isso, consigam reduzir os impactos negativos
que suas atividades produzem ao meio ambiente ou, por outro lado, tributando atividades que
prejudiquem o meio ambiente. Gerando, portanto, efeitos imediatos no preço de venda dos
19
produtos dessas empresas, isto se pensar em mercados perfeitamente competitivos .

Ainda, oportuna a lição de Lídia Maria L. R. Ribas e Valbério Nobre de Carvalho a respeito
do thema:
Fica patente, então, que não importa o nome que se dê: tributo ambiental, imposto ecológico,
imposto verde, green tax; se o termo “ambiental” se refere à estrutura da norma tributária, à
vinculação do produto arrecadado ou ao aspecto da extrafiscalidade dado ao tributo. O que
realmente importa é que a tributação ambiental esteja de acordo com o sistema constitucional, além
20
de carrear em seu bojo a tutela do meio ambiente.

Desta forma, a tributação ambiental pode ser designada, em apertada síntese, como um
conjunto de políticas fiscais integradas por impostos, taxas e contribuições destinados a contribuir
e incentivar a proteção do meio ambiente, na medida que este é essencial à dignidade da pessoa
humana, em total conformidade com o Estado Socioambiental de Direito.
Outrossim, ainda que a ênfase da tributação ambiental seja através da extrafiscalidade, nas
demais funções dos tributos também pode ocorrer o fomento da proteção ambiental21. Isto
porque, como já referido, no exercício da função fiscal o montante arrecadado deve reverter em
benefício da preservação ambiental. Ademais, na função parafiscal a proteção do meio ambiente
também ocorrerá, isto se a pessoa jurídica a quem aproveitará o tributo tiver dito objetivo dentre
as suas finalidades, como demonstra a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, disciplinada no
art. 17-B da Lei n.º 6.938/81, que é destinada ao IBAMA.
Logo, resta clarividente a possibilidade dos tributos serem utilizados pelo poder público
como forma de estimular a proteção ao meio ambiente, não só porque o meio ambiente sadio e
equilibrado é componente indissociável da dignidade da pessoa humana – o que justifica toda a
gama de princípios constitucionais relativos à proteção ambiental – mas também conforme for
19

AMARAL, Paulo Henrique do. Tributação Ambiental: contributo à política de desenvolvimento sustentável no Brasil. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, ano 13, n. 50, abr-jun/2008, p. 230.

20

RIBAS, Lidia Maria L. R. CARVALHO, Valbério Nobre de. O tributo como instrumento de tutela do meio ambiente. Revista de
Direito Ambiental. São Paulo/SP, ano 14, n. 54, abr-jun/09, p. 188-189.

21

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.732. CAVALCANTE,
Denise Lucena. Tributação Ambiental: por uma remodelação ecológica dos tributos. Revista Nomos Vol. 32-3, jul-dez 2012, p.
101-115.
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necessária a intervenção estatal nas políticas econômicas, dado o caráter extrafiscal dos tributos.

ESPÉCIES

DE

INSTRUMENTOS

FISCAIS

HÁBEIS

A

CONTRIBUIR

COM O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
No direito estrangeiro, foi no desenrolar da década de 1990 que começou a ser aplicada a
ecotributação, tendo como pioneiro o Estado Sueco, que adotou uma ampla Reforma Fiscal Verde,
na qual desconcentrou a incidência fiscal sobre altas rendas, compensando-a com maiores
imposições fiscais de caráter ambiental, sobreduto no tangente à energia e combustíveis. Em
seguida, outros países nórdicos (Dinamarca, Finlândia e Noruega) também realizaram reformas
substanciais, deslocando a base tributária incidente sobre a renda para as atividades poluentes22.
Na sequencia, outros elementos ecológicos começam a ser introduzidos nos sistemas fiscais
de vários países europeus. Na Grécia, foi criada a sobretaxa de veículos poluentes. A Holanda, de
igual modo, impôs taxas sobre os combustíveis. Já a Alemanha passou a tributar o consumo de
energia e previu taxas e impostos sobre vasilhames e embalagens. Mas, por outro lado, criou
incentivos fiscais para o tratamento da água23.
No Canadá há limite residencial para a coleta de resíduos sólidos não recicláveis, sendo
que, caso a residência o ultrapasse, deve ser efetuado o pagamento de uma taxa para a coleta do
resíduo extra, como vivenciado in loco por um dos coautores do presente (Nascimento).
Há, ainda, tendências supranacionais, como o Protocolo de Kyoto, através do qual os países
signatários se obrigam a reduzir a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. De igual
modo, a União Europeia também tem apresentado a seus membros mecanismos de utilização dos
instrumentos econômicos em prol do meio ambiente24.
De seu turno, o direito brasileiro também prevê determinados comportamentos afetos à
preservação ambiental que acabam por influenciar a respectiva tributação.
Em que pese a ausência de unanimidade da doutrina a respeito da quantidade de espécies
22

TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação Ambiental: A utilização de instrumentos econômicos e fiscais na implementação do
direito ao meio ambiente saudável. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 166-175.

23

TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação Ambiental: A utilização de instrumentos econômicos e fiscais na implementação do
direito ao meio ambiente saudável. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 166-175. AMARAL, Paulo Henrique do. Tributação
Ambiental: contributo à política de desenvolvimento sustentável no Brasil. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 13, n.
50, abr-jun/2008, p. 229.

24

TUPIASSU, Tributação Ambiental: a utilização de instrumentos econômicos e fiscais na implementação do direito ao meio
ambiente saudável. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 174.
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tributárias existentes em nosso ordamento, para fins do presente estudo será adotada a
classificação tripartite dos tributos, da qual são defensores, por exemplo, Roque Antonio Carraza25
e Paulo de Barros Carvalho26, subdividindo-os em impostos, taxas e contribuições.
Sobre as taxas, impende salientar que estas têm como fato gerador o exercício regular do
poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição, enquanto que a competência para instituilas é comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios27.
Logo, passível a instituição de taxas pelo poder de polícia ambiental quando vinculadas à
alguma prestação de serviço público para defesa do meio ambiente ou no exercício da atividade
fiscalizatória do ente político, desde que, evidentemente, observados os princípios e limitações
constitucionais, bem como e a competência tributária para a sua instituição28.
Exemplifique-se com a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental, cobrada pelo IBAMA, e
disciplinada no art. 17-B da Lei n.º 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que estabelece
como fato gerador o exercício regular do poder de polícia conferido ao IBAMA para controle e
fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.
No tocante à contribuição de melhoria - a qual é relacionada a uma obra pública que gere
valorização imobiliária (art. 145, III da CF e art. 81 do CTN), e também de competência comum da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios – novamente há a possibilidade de ser associada à
preservação ambiental, quando, verbi gratia, houver obra de caráter ambiental da qual decorra
valorização imobiliária ao proprietário que dela for beneficiado.
Porém, é nos impostos que há a maior possibilidade de atuação estatal em prol da
preservação ambiental. Como referem Lídia Maria L. R. Ribas e Valbério Nobre de Carvalho:
A gestão pública dos impostos, valendo-se da extrafiscalidade, subsidiada por normas tributárias
infraconstitucionais voltadas à tutela ambiental, dentro dos limites de competência e
principiológicos, não fere a Constituição, muito pelo contrário, harmoniza-se com o sistema jurídico
29
posto .

25

CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003.

26

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1995.

27

Art. 145, II da CF c/c art. 77, caput do CTN.

28

RIBAS, Lidia Maria L. R. CARVALHO, Valbério Nobre de. O tributo como instrumento de tutela do meio ambiente. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo/SP, ano 14, n. 54, abr-jun/09, p. 195

29

RIBAS, Lidia Maria L. R. CARVALHO, Valbério Nobre de. O tributo como instrumento de tutela do meio ambiente. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo/SP, ano 14, n. 54, abr-jun/09, p. 197.
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Nesta linha, a União Federal não inclui na base de cálculo do ITR as áreas de preservação
permanente, reserva legal, servidão florestal, entre outras (Lei n.º 9.393/96). Da mesma forma, no
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica pode ser descontado do valor do imposto, no limite de 50%
(cinquenta por cento) do valor do imposto a ser pago, as importâncias comprovadamente
aplicadas em florestamento ou reflorestamento, (art. 1º, § 3º da Lei n.º 5106/66).
Por outro lado, o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que possui como principal
característica a seletividade, de acordo com a essencialidade do produto (Art. 153, § 3º, I da
CF/88), também poderia conceder isenção para produtos ecologicamente corretos, como
automóveis elétricos, nos termos preconizados por Roque Antonio Carraza30.
Da mesma forma, o Imposto de Importação também poderia ser utilizado com fins
ambientais, reduzindo-se a alíquota de bens que incorporam a sustentabilidade na sua sua linha
de produção ou no meio de transporte, observado, evidentemente, o contido no art. 153, § 1º da
CF/88.
Nos Estados, já é fato a utilização da figura do ICMS ecológico – iniciativa do Estado do
Paraná, que estabeleceu critérios ambientais para redistribuição da parcela do imposto aos seus
Municípios - e que já foi incorporada por outros Estados da Federação (vg.: São Paulo, Minas
Gerais, Rondônia, Amapá, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco,
Tocatins, Rio de Janeiro etc)31.
Outrossim, o ICMS, por incidir sobre operações relativas à circulação de mercadorias ou
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, também pode ser um
importante instrumento para estimular a prática de comportamentos ambientais.
Aliás, no Regulamento do ICMS de Santa Catarina há previsão concedendo o
aproveitamento de crédito presumido nas saídas de produtos industrializados em cuja fabricação
tenha sido utilizado material reciclável correspondente a, pelo menos, 75% (setenta e cinco por
cento) do custo da matéria-prima32, denotando, mais uma vez, a utilização da extrafiscalidade do
30

CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 19. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 32.

31

MORAES, Kelly Farias de. Direito tributário e meio ambiente: importância dos incentivos fiscais na preservação do meio
ambiente.
In:
Âmbito
Jurídico,
Rio
Grande,
XV,
n.
104,
set.
2012.
Disponível
em
<http:www.ambitojuridico.com.br/site/índex.php/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=11938&revista_caderno=26>.
Acesso em 23/jul/2014.

32

Anexo II, Art. 21. Fica facultado o aproveitamento de crédito presumido em substituição aos créditos efetivos do imposto,
observado o disposto no art. 23: XII – nas saídas de produtos industrializados em cuja fabricação haja sido utilizado material
reciclável correspondente a, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do custo da matéria-prima, realizadas pelo
estabelecimento industrial que os tenha produzido, calculado sobre o imposto relativo à operação própria, nos seguintes
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tributo em prol do almejado desenvolvimento sustentável.
Da mesma forma, alguns Estados possuem tributação diferenciada do IPVA, não só segundo
o ano e modelo do veículo, mas também conforme o combustível utilizado, como ocorre no Rio de
Janeiro, através da Lei n.º 2.877/97, em que há alíquota reduzida do IPVA para veículos movidos a
álcool (2%), enquanto que para veículos que utilizem gás natural ou energia elétrica restou fixada
alíquota de apenas 1% (um por cento)33.
Ainda, como bem ressalta Denise Lucena Cavalcante, há Estados que propõem a isenção
total do IPVA sobre veículos elétricos (Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul,
Sergipe)34, sendo de bom alvedrio que a legislação do IPI também os contemplasse nas isenções,
ainda que parciais, como acima referido.
Por fim, nos Municípios, entendemos que é plenamente possível empregar a preservação
do meio ambiente na cobrança de seus impostos, podendo os referidos entes políticos
transformarem-se em grandes incentivadores da sustentabilidade.
Neste particular, já há em alguns Municípios a figura do IPTU verde, o qual concede
benefícios àqueles que adotam o princípio da sustentabilidade nas edificações. Deste modo, os
Municípios podem a estabelecer alíquotas diferenciadas e benefícios tributários para moradores
que, ad exemplum, possuam em suas residências painéis de energia solar ou sistema de captação
da água da chuva35.
Outrossim, no tangente ao ISS (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), também de
competência municipal, perfeitamente cabível a concessão de isenções pelo ente tributante
quando o serviço desenvolver a consciência ecológica da população (ex. turismo ecológico), ou for
direcionado à recuperação ambiental36.
Ainda, tendo em vista que compete à União Federal a criação do imposto residual, com
percentuais (Lei 14.967/09, art. 19): a) 75% (setenta e cinco por cento), nas operações sujeitas à alíquota de 17% (dezessete por
cento); b) 64,583% (sessenta e quatro inteiros e quinhentos e oitenta e três milésimos por cento), nas operações sujeitas á
alíquota de 12% (doze por cento); e c) 39,285% (trinta e nove inteiros, duzentos e oitenta e cinco milésimos por cento), nas
operações sujeitas á alíquota de 7% (sete por cento).
33

in www.fazenda.rj.gov.br, acesso em 21.08.2014.

34

CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental no Brasil. In QUEIROZ, Mary Elbe (org). Tributação em Foco: a opinião de
quem pensa, faz e aplica o direito tributário. Recife: IPET, 2013, p. 111
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A propósito, vide minucioso estudo a respeito de algumas legislações municipais ambientais deduzido por CAVALVANTE, Denise
Lucena. Tributação Ambiental: por uma remodelação ecológica dos tributos. Revista Nomos Vol. 32-3, jul-dez 2012, p. 113 e
seguintes.

36

RIBAS, Lidia Maria L. R. CARVALHO, Valbério Nobre de. O tributo como instrumento de tutela do meio ambiente. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo/SP, ano 14, n. 54, abr-jun/09, p. 199.
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base no art. 154, I da CF, muito se fala na criação de um imposto ambiental. Porém, como entende
Denise Lucena Cavalcante, este é desnecessário, sendo preferível que os demais impostos tenham
na sua hipótese de incidência a valoração do aspecto ambiental do tributo37, devendo haver, na
verdade, uma efetiva reordenação do sistema tributário com foco na sustentabilidade
ambiental38.
Assim, são muitas as possibilidades de se direcionar os mecanismos tributários ao
desenvolvimento sustentável e à consciência ecológica, restando demonstrado que a tributação,
dada a sua capacidade de intervir no comportamento das pessoas, é um excelente instrumento
para a tutela do meio ambiente, bastando apenas que o direito ambientla tributário seja
efetivamente integrado pelos entes políticos de nossa Federação.
De arremate, oportuno trazer à baila os ensinamentos de Paulo Henrique do Amaral, para
quem:
[...] a instrumentalização da proteção ambiental por meio dos tributos em nosso país caminhará no
sentido de alcançar excelentes resultados na constituição de uma efetiva política de
desenvolvimento sustentável brasileira. As medidas de ordem tributária acarretarão alteração de
comportamento significativa nos agentes econômicos capaz de propiciar inúmeros benefícios às
políticas ambientais. A princípio, pode-se identificar como mecanismos tributários para se alcançar
esses objetivos tanto os incentivos fiscais, bem como a instituição de tributos específicos e diretos
39
para se atender às necessidades ambientais brasileiras .

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proteção ao meio ambiente exige a efetiva intervenção do Estado na ordem econômica,
sem que se possa admitir, atualmente, o crescimento econômico desordenado e
descomprometido com a preservação ambiental.
Ao passo em que é admissível a intervenção estatal com tal desiderato, a tributação surge
como preciosa ferramenta para estimular a prática de comportamentos voltados à proteção do
meio ambiente, em conformidade com os princípios constitucionais, tributários e ambientais hoje
vigentes em nosso ordenamento jurídico.

37

CAVALCANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental. In CAVALCANTE, Denise Lucena;
GRUPENMACHER, Betina Treiger; RIBEIRO, Maria de Fátima; QUEIROZ, Mary Elbe. Novos Horizontes da Tributação: um Dialógo
Luso-Brasileiro. Almedina: Coimbra, 2012, p. 188.

38

CAVALCANTE, Denise Lucena. Tributação Ambiental: por uma remodelação ecológica dos tributos. Revista Nomos Vol. 32-3, juldez 2012, p. 104

39

AMARAL, Paulo Henrique do. Tributação Ambiental: contributo à política de desenvolvimento sustentável no Brasil. Revista de
Direito Ambiental, São Paulo, ano 13, n. 50, abr-jun/2008, p. 227.
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O Estado Socioambiental de Direito insere o conceito ecológico no princípio da dignidade
da pessoa humana. Assim, a proteção ambiental deve ser observada já na função arrecadatória
dos tributos, no intuito de conceder o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as
presentes e futuras gerações.
Em complemento, dada a extrafiscalidade tributária, é lídima e justificável a criação de
benefícios tributários em prol daqueles que incorporem comportamentos relacionados à
preservação do meio ambiente, como forma de se alcançar o desenvolvimento sustentável.
Temos, no direito estrangeiro, desde a década de 1990, grande aplicabilidade da tributação
ambiental em prol do desenvolvimento sustentável, inclusive mediante a cooperação
internacional.
No direito brasileiro, a tributação ambiental se amolda perfeitamente ao extenso sistema tributário
nacional, comportando a sua aplicação em todos os entes da federação. Contudo, para tentar alcançar o
desenvolvimento sustentável, mister se faz realizar uma reordenação do sistema tributário nacional, a fim de
contemplar, de forma mais eficaz, a preservação do meio ambiente no aspecto material dos tributos,
inclusive concedendo isenções ou redução de alíquotas para comportamentos do sujeito passivo que
estejam voltados à sustentabilidade e preservação ambiental.
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A EFETIVIDADE DO DIREITO À SAÚDE NO ESTADO SOCIAL: UMA ANÁLISE ACERCA
DA NORMATIZAÇÃO DA SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL PELA LEI 9.656/98 E
SUA APLICAÇÃO NO TEMPO

Ronei Danielli1

RESUMO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 elege o direito à saúde como um
direito fundamental social, podendo ser oferecido diretamente pelo Estado ou mediante a
atuação privada, sob a responsabilidade e fiscalização estatal. Nesse contexto, a edição da Lei
9.656/98 pretendendo dar efetividade aos dispositivos constitucionais, determina as diretrizes
básicas para a atuação das empresas operadoras de planos de saúde e as coberturas mínimas
exigidas no interesse dos consumidores. A interpretação do alcance de tal legislação (inclusive
considerados os aspectos intertemporais envolvidos) deve primar pela observância dos objetivos
delineados na Carta de 1988, sem olvidar-se de sua função concretizadora, sobretudo do primado
da dignidade da pessoa humana.

PALAVRAS-CHAVE: direito à saúde; plano de saúde complementar; normatização; Lei
9.656/98; direito intertemporal

INTRODUÇÃO
No aprofundamento da questão da saúde no país, percebe-se que, a despeito de sua
previsão constitucional como direito fundamental a ser assegurado pelo Estado, pouco se fez e se
faz para a sua concretização na sociedade.
O presente estudo propõe-se ao exame de uma das variadas facetas do problema,
destacadamente o mercado de saúde suplementar e seu processo de normatização, tendo de um
lado o cidadão, consumidor do plano de saúde, e, de outro, as entidades privadas, suas
administradoras.
1

Desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Florianópolis, SC. Brasil. Mestrando da Univali. Itajaí/SC Brasil. E-mail:
ronei.danielli@tjsc.jus.br
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Para tanto, necessária a prévia reflexão acerca da efetividade do direito à saúde no Estado
Social, notadamente diante das inúmeras e já conhecidas mazelas e carências na área.
Antes de enfrentar a questão central do presente artigo, interessante discernir a feição
social do Estado contemporâneo brasileiro e, com isso, eleger o instrumental hermenêutico mais
adequado a fim de atingir a concretização dos seus postulados mais básicos, como o direito à
saúde, intimamente ligado à dignidade da pessoa humana.
Nesse processo, passar-se-á à análise da legislação regulamentadora do dispositivo
constitucional que faculta à iniciativa privada a participação no sistema de saúde do Brasil, bem
como sua interpretação e alcance, discutindo-se a incidência a todo e qualquer plano, inclusive
aos anteriores à sua edição (direito intertemporal), sobrelevando-se o viés constitucional da
polêmica, com especial enfoque ao direito subjetivo à saúde (perante o Estado) e à dignidade
humana dos consumidos aderentes.
Ao ensejo, concluir-se-á acerca da melhor exegese aplicável à hipótese, considerando-se o
caráter programático das normas relativas ao direito à saúde, típico nas constituições sociais, sob
o viés de sua missão concretizadora.

BREVE NOTA SOBRE O ESTADO SOCIAL BRASILEIRO
Segundo a linha do tempo traçada por Paulo Bonavides2 , o Estado social pode ser
entendido como a transformação “superestrutural por que passou o antigo Estado liberal”,
destacando que no ocidente, esse modelo conserva e adapta seus postulados econômicos e
sociais à ordem capitalista, distinguindo-o, portanto, do Estado socialista.
De outro vértice, observa-se a superação do Estado liberal, na medida em que o Estado se
propõe a mitigar os conflitos de classes, conciliando os interesses, supostamente antagônicos na
sociedade, a exemplo do ocorrido entre capital e trabalho.
“Nesse momento, em que se busca superar a contradição entre igualdade política e a
desigualdade social, ocorre, sob distintos regimes políticos, importante transformação, bem que
ainda de caráter superestrutural. Nasce, aí, a noção contemporânea do Estado Social.”3
No que tange ao modelo constitucional dos Estados sociais, marcadamente programático,
2

BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 9. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, pp. 184/185.

3

BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social, p. 185.
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patente a dificuldade de sua implementação.
Na percepção de Mariângela Sarrubo Fragata, as constituições liberais são mais facilmente
concretizadas, pois traduzem um Estado que objetiva, preponderantemente, a garantia da
liberdade dos cidadãos; “um Estado que interfere minimamente na economia, baseado na crença
da superioridade da regulação espontânea da sociedade.”4
E, continua a autora: “Já nas constituições sociais, em que o valor maior a tutelar é a
igualdade do cidadão, são exigidas muitas ações governamentais para corrigir desequilíbrios.”5
Tais considerações introdutórias fazem-se necessárias, na medida em que o cunho social do
Estado brasileiro na contemporaneidade, designado também por Estado de Bem-Estar Social,
aquilata e reconhece uma imensa gama dos ditos novos direitos, os quais reclamam ações
positivas e não apenas de atuação negativa para a plena realização.
Norberto Bobbio, ao classificar os direitos sociais como direitos de igualdade, adverte que
exigem uma promoção por parte do Estado para a sua concretização,
diferentemente daqueles conhecidos como integrantes da primeira geração – direitos de
liberdade –, satisfeitos pela simples abstenção:
É supérfluo acrescentar que o reconhecimento dos direitos sociais suscita, além do problema de
proliferação dos direitos do homem, problemas bem mais difíceis de resolver. [...] é que a proteção
destes últimos requer uma intervenção ativa do Estado, que não é requerida pela proteção dos
direitos de liberdade, produzindo aquela organização dos serviços públicos de onde nasceu até
mesmo uma nova forma de Estado, o Estado social. Enquanto os direitos de liberdade nascem contra
o superpoder do Estado – e, portanto, com o objetivo de limitar o poder –, os direitos sociais exigem,
para a sua realização prática, ou seja, para a passagem da declaração puramente verbal à sua
6
proteção efetiva, precisamente o contrário, isto é, a ampliação dos poderes do Estado.

Sob essa perspectiva, pode-se vislumbrar em relação ao direito à saúde, elevado
constitucionalmente ao patamar de direito fundamental, um direito social programático,
correspondendo ao Estado o emprego de condutas positivas à regulamentação e implementação
social.
Nesse contexto, insere-se a edição da Lei n. 9.656/98. Tal Diploma legal visou regulamentar

4

FRAGATA, Mariângela Sarrubo. A Saúde na Constituição Federal e o contexto para a recepção da Lei 9.656/98. In.: MARQUES,
Cláudia Lima [et al]. Saúde e Responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2008, pp.177/178.

5

FRAGATA, Mariângela Sarrubo. A Saúde na Constituição Federal e o contexto para a recepção da Lei 9.656/98. In.: MARQUES,
Cláudia Lima [et al]. Saúde e Responsabilidade 2: a nova assistência privada à saúde, p. 178.

6

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. 19 ed. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 1992, p. 72.
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especificamente os artigos 197 e 199 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
que determinam a relevância pública das ações e serviços de saúde, nos seguintes termos:
“Art. 197 - São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de
direito privado; Art. 199 - A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º - As instituições
privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades
filantrópicas e as sem fins lucrativos.”
Com essa missão, referida norma elenca um rol de coberturas mínimas que devem ser
asseguradas pelos planos de saúde complementar, configurando, assim, um conjunto de garantias
básicas do chamado plano-referência.
Cumpre lembrar que até a sua vigência, não obstante a previsão constitucional acerca do
necessário controle por parte do Estado, as empresas operadoras de saúde suplementar atuavam
no segmento sem nenhuma supervisão ou limitação estatal.
Sabe-se, pois, estar diante de verdadeiro embate de forças, tornando o tema tão complexo
quanto importante. Nas palavras do Ministro Raúl Araújo Filho:
“Traçadas, em linhas gerais, essas considerações, já se vislumbra a complexidade que
envolve os temas deste exame e os problemas que emergem das relações jurídicas contratuais
entre os segurados, beneficiários e consumidores, num polo, e as seguradoras e operadoras de
planos de saúde, noutro extremo. As questões surgidas em tais conflitos suscitam a incidência de
normas especiais constitucionais, legais e regulamentadoras de seguro-saúde, vinculadas ao
mutualismo e à probabilidade de riscos, bem como de regras e princípios gerais, tais como as do
Código Civil e de Defesa do Consumidor, além dos princípios da dignidade da pessoa humana, da
função social do contrato, da boa-fé objetiva e outros igualmente relevantes.”7
O cerne da polêmica, então, está em definir os contornos de aplicação da Lei n. 9656/98 no
tempo. A tarefa mostra-se árdua, especialmente por envolver a penosa discussão acerca do
correto equacionamento das questões de direito intertemporal e suas repercussões teóricas e
7

ARAÚJO FILHO, Raul. Planos de Saúde: cláusulas limitativas e de reajuste de prêmio por mudança da faixa etária. In. ROCHA, Cesar
Asfor. Estudos Jurídicos em homenagem ao Ministro Cesar Asfor Rocha – 20 anos de STJ. V II. Ribeirão Preto: Migalhas, 2012, p.
182.
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práticas, tais como a da (ir) retroatividade da lei nova, da potencial ofensa a direito adquirido e a
ato jurídico perfeito e acabado.
A atividade hermenêutica no caso demonstra-se ainda mais delicada após a suspensão de
eficácia de dois dispositivos específicos da Lei 9.656/98 pelo Supremo Tribunal Federal, a saber o
artigo 35-E e o § 2º do artigo 10 (com redações dadas pelas Medidas Provisórias n. 2177-44/2001
e n. 1908-18/1999), como se verá oportunamente.

O CONTEXTO CONSTITUCIONAL PROMOTOR DA EDIÇÃO DA LEI 9.656/98
Primeiramente, cumpre atentar que a edição da Lei 9.656/98 representa, além da
regulamentação do dispositivo constitucional que garante à iniciativa privada liberdade para atuar
no setor de assistência à saúde, consoante as diretrizes fixadas pelo Poder Público (arts. 197 e 199
da CRFB/88), a concretização do direito fundamental à saúde, segundo os ditames da dignidade da
pessoa humana.
Não se olvida, portanto, que o direito à saúde, assegurado constitucionalmente,
corresponde a um dever correlato do Estado, uma prestação positiva, na exata medida em que se
afigura direito subjetivo do cidadão, a teor do artigo 196:
“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
A despeito da feição social assumida pela Carta Constitucional de 1988, as políticas públicas
necessárias à implementação de uma saúde de qualidade mostraram-se ao longo dos anos
ineficazes, sendo que a ausência de fiscalização e diretrizes mínimas voltadas a regular a atividade
da iniciativa privada no setor, contribuíram para o agravamento da situação, ao menos até a
edição da Lei 9.656/98, voltada precipuamente à concretização dos dispositivos e princípios
constitucionais já elencados.
Sobre a década que antecede a legislação em foco, tem-se as reflexões de Mariângela
Sarrubo Fragata:
“O Estado brasileiro foi ineficaz em ambas as frentes que foram estabelecidas na
Constituição. Transferiu seu dever primordial ao setor privado, sem, contudo, regulamentar
princípios, condições, exigências básicas para a atuação daquele.
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Nestes anos em que o Estado se esquivou de seus deveres, deu-se a formação de uma
grande lacuna. O cidadão brasileiro ficou sem alternativas: submetia-se às imposições das
empresas de convênios médicos ou ficava sem a prestação do serviço. A ausência do controle do
Estado sobre as atividades das operadoras de convênio médicos, somada ao imenso volume de
associados por contratos de adesão, resultou em hipertrofia da vontade do fornecedor de
serviços. O desequilíbrio contratual tornou-se a regra. (sem grifo no original).”8
Por consequência, impossível defender a tese do pacta sunt servanda em relação aos
contratos firmados neste período histórico, sobretudo diante de realidade tão díspar, em que os
consumidores de planos de saúde eram obrigados a aderir a contratos absolutamente
desproporcionais, porquanto fora do alcance do Estado, apesar da determinação constitucional
em sentido oposto.
Além disso, soma-se à essa ambiência jurídica, a edição do Código de Defesa do
Consumidor, que, em observância à determinação constitucional, converge para a tutela dos
interesses do emergente mercado de consumo e seus protagonistas, cuja hipossuficiência é
pressuposta.
Desse modo, a melhor hermenêutica da legislação em estudo recomenda, como norte
axiológico, a noção de defesa do consumidor de plano de saúde.
Pois bem, uma vez contextualizado o advento da Lei 9.656/98, resta estabelecer a sua
eficácia temporal.

EFICÁCIA TEMPORAL DA LEI 9.656/98 – PROSPECTIVIDADE, RETROSPECTIVIDADE,
RETROATIVIDADE E PÓS-ATIVIDADE
Cumpre distinguir, para melhor compreender as polêmicas de direito intertemporal, todas
as possibilidades de eficácia da nova lei, considerando-se os três tempos possíveis – passado,
presente e futuro.
Não raramente, os escritos sobre o tema incorrem na impropriedade de, sopesando apenas
o tempo passado e presente, refletir os problemas acerca da eficácia das leis reduzindo-os às
noções de retroatividade e irretroatividade.
8
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Destaca-se, a propósito, a advertência de Fernando Noronha sobre a questão:
Dois são os vícios básicos que têm dificultado a compreensão do Direito Intertemporal: o primeiro é
a divisão das leis, para efeito de sua aplicação no tempo, em apenas duas categorias, as retroativas e
as irretroativas. Em consequência, muitos juristas chegam a confundir retroatividade com ofensa a
direitos adquiridos. [...] Ora é preciso saber que as leis se classificam para efeito de sua aplicação no
tempo em quatro categorias: a prospectividade, a retroatividade, a retroprospectividade (ou
imediatidade) e a pós-atividade. Por outro lado, é preciso ter presente que as questões de Direito
Intertemporal não se resolvem só pela correta caracterização dos modos de atuação da lei no
tempo, nem tampouco pelo esclarecimento de noções como direito adquirido, ato jurídico perfeito e
coisa julgada. É necessário que nos posicionemos noutro plano, superior, para averiguar quais são
os princípios jurídicos fundamentais que estão em causa nesta matéria, como o da modernidade e
da segurança jurídica [...], mas sem excluir outros, eventualmente também aplicáveis, como é o caso
da dignidade da pessoa humana; impõe-se ponderar devidamente todos esses princípios, porque
somente assim será possível delimitar o alcance constitucional do comando constitucional do art. 5º,
9
XXXVI.

Segundo preceitua o artigo 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, "a lei
em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a
coisa julgada" (sem grifo no original).
Nota-se, a partir desta redação, que a regra geral no Direito brasileiro é a da eficácia
prospectiva – nova lei regendo todas as situações nascidas sob a sua égide (fatos novos), e, em
maior extensão, reconhecendo-se, igualmente, sua eficácia retrospectiva, na medida em que é
aplicada também aos efeitos produzidos em sua vigência, ainda que originados de situações
jurídicas constituídas no passado. Excepcionalmente, pode-se atribuir eficácia retroativa à nova lei,
de modo a possibilitar sua interferência nos efeitos jurídicos já produzidos ao tempo da lei velha,
como se sua vigência fosse ex tunc. Tão excepcional quanto a retroatividade, a pós-atividade
acontece quando a nova lei, geralmente tutelando direito adquirido, reconhece a regência dos
fatos ocorridos após a sua vigência pela regra revogada.
Registrando a dificuldade de traçar a distinção entre as mencionadas categorias, Fernando
Noronha, a partir da análise estrutural das normas, compreendida pelo pressuposto fático
(fatispécie) e pela consequência jurídica (estatuição), propõe a seguinte sistematização:
[...] cada lei deverá ser aplicável aos fatos novos que acontecerem no seu tempo (prospectividade) e
em princípio será também ela que deverá reger os efeitos que sejam produzidos no seu tempo por
situações vindas do tempo anterior (retrospectividade); no entanto, pode acontecer que uma lei
modifique as consequências jurídicas que já haviam sido produzidas por fatispécies completadas
antes de ela haver entrado em vigor (retroatividade), ou que seja aplicável a fatispécie que, sendo

9
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composta em parte por fatos do seu tempo, somente se ultimarão após ela ter sido substituída por uma
nova lei (pós-atividade).10

O problema proposto versa sobre pactos de saúde suplementar celebrados anteriormente
à vigência da lei que regula a atividade dos planos privados do setor, no que pertine às coberturas
mínimas que o consumidor deve gozar como contraprestação contratual.
Frise-se que, após a sua vigência, as operadoras de planos de saúde foram proibidas de
comercializar produtos que não contemplam as coberturas definidas legalmente.
Incontroverso, pois, que a nova lei alterou a consequência jurídica dos planos básicos
(estatuição), passando a ter uma eficácia prospectiva (aplicação aos novos planos) indiscutível,
porquanto a partir de sua vigência, todos os planos no mercado, inclusive os de baixo custo,
devem oferecer as coberturas mínimas.
Com base na consideração dos tempos possíveis de eficácia de uma lei (presente, passado e
futuro), pode-se afirmar que haveria um efeito retroativo somente na hipótese dessa nova lei
passar a regular pressupostos fáticos ocorridos (e exauridos) no passado (fatispécie), como se sua
vigência fosse, excepcionalmente, ex tunc. Exemplifica-se: ver-se-ia hipótese de retroação, caso a
nova lei determinasse às operadoras de saúde que restituíssem aos seus consumidores todos os
valores por eles desembolsados para o tratamento das enfermidades e procedimentos ocorridos
no passado e anteriormente não cobertos pelo plano, considerando-se as coberturas mínimas
listadas no novo Diploma Legal, como se vigorasse ao tempo em que as negativas foram
efetivadas.
Em socorro do argumento, lê-se das lições de Fernando Noronha que na retroatividade são
considerados fatos verificados ao tempo da lei anterior em relação aos quais a lei nova vai
simplesmente substituir a incidência, que já tinha havido, daquela; “assim, a lei nova vai
determinar que os efeitos que já se tinham produzidos sejam modificados, tudo se passando como
se esta já estivesse em vigor ao tempo em que aconteceram." 11
Ora, não é isso que se está a defender. Ao contrário, a intelecção que se busca imprimir
privilegia a LICC ao defender a eficácia imediata (efeito prospectivo e retrospectivo) da nova lei.
Assim, deve-se aplicar o novo diploma legal (de ordem pública, ressalte-se) aos contratos
firmados anteriormente à sua edição, porquanto nele estabelecidas coberturas mínimas a fim de
10
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concretizar o direito fundamental à saúde do cidadão brasileiro e assegurar a dignidade humana
do consumidor de plano privado.
Isso porque o contrato de plano de saúde complementar reflete relação jurídica de trato
sucessivo, submetendo-se, quanto à existência e validade, às regras vigentes ao tempo de sua
constituição, sofrendo, porém, quanto aos efeitos produzidos sob a égide da nova lei a sua
inegável regência. Nas palavras de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
Forçoso é reconhecer, outrossim, na linha do raciocínio exposto, a aplicação imediata da lei nova às
relações jurídicas continuativas – isto é, as relações jurídicas iniciadas na vigência da lei anterior e
que se protraem no tempo, mantendo-se após o advento da lei nova. No que concerne às relações
continuativas (também chamadas de trato sucessivo), a sua existência e validade ficam submetidas à
norma vigente ao tempo de seu início. No entanto, a sua eficácia estará, inarredavelmente,
12
submetida à nova lei.

A isso Fernando Noronha denomina de retrospectividade, retroprospectividade ou ainda
eficácia imediata, "ocorrendo sempre que a nova lei considerar fatos ocorridos ao tempo da lei
anterior, para determinar consequências que sejam válidas somente no seu novo tempo".13
Em vista desse fenômeno, "na maioria dos casos tais fatos passados vão integrar fatispécies
que se completam no tempo da lei nova e que vão produzir efeitos de acordo com esta" em clara
aplicação ex nunc da nova lei.14
Está-se, pois, diante de caso típico de eficácia imediata da nova lei e não de retroatividade.
Então, como interpretar a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal?
Note-se que o artigo 35 da referida legislação encontra-se em vigor, com a seguinte dicção:
Art. 35 Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência
[eficácia prospectiva], assegurada aos consumidores com contratos anteriores [eficácia
o
retrospectiva], bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1 de
janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.
o

[...] § 5 A manutenção dos contratos originais pelos consumidores não-optantes tem caráter
personalíssimo, devendo ser garantida somente ao titular e a seus dependentes já inscritos,
permitida inclusão apenas de novo cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob
qualquer pretexto, a terceiros.
o

o

o

o

§ 6 Os produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei, contratados até 1 de janeiro
de 1999, deverão permanecer em operação, por tempo indeterminado, apenas para os
consumidores que não optarem pela adaptação às novas regras, sendo considerados extintos para
fim de comercialização.
12
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De outro vértice, o dispositivo com eficácia parcialmente suspensa (somente quanto à
expressão atuais e) pelo Supremo Tribunal Federal é do seguinte teor: “Art. 10, §2º. As pessoas
jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata
este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.
Para melhor esclarecer a temática, imprescindível mencionar que na redação do artigo 35
se pode reconhecer uma nítida proteção ao direito adquirido do consumidor de plano anterior à
vigência da lei.
Com efeito, ainda que a lei nova represente, em tese, um avanço social e seja, também em
tese, melhor que a regra anterior, a preocupação espelhada no mencionado dispositivo legal dá
conta de eventual consumidor de plano mais barato (na medida em que muito mais restritivo) que
conscientemente pretenda permanecer vinculado contratualmente nos mesmos moldes aos quais
aderiu no passado.
Em vista dessa situação de transição, claramente estabelece a faculdade (para o
consumidor e não para a operadora do plano de saúde suplementar !) de optar por uma eficácia
pós-ativa do contrato original.
Assim, ao consumidor que teve ofertada a migração pela operadora (no estrito
cumprimento de seu dever de bem informar – art. 6º, inciso III, do CDC)

e comprovadamente

a negou, visualiza-se, por óbvio, a escolha pela pós-atividade das regras contratadas
originalmente, não sendo a ele aplicáveis as coberturas da nova lei, ainda que à enfermidade
ocorrida sob a sua égide. Desse modo, as regras antigas continuarão a regular os efeitos futuros
nesse contrato continuativo (eficácia pós-ativa do pacto), em absoluto respeito ao direito adquirido
do consumidor, consoante o preceito fundamental do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal - "a
lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada."
Fernando Noronha, observa, por fim, que a noção de direito adquirido serve para firmar a
pós-atividade da lei velha e não a irretroatividade da lei nova, nos seguintes termos: “Traduzir as
situações em que fatos passados podem ainda produzir novos efeitos ao tempo da lei atual; em
rigor, somente aqui será possível dizer que o titular adquiriu o direito de ver esses efeitos serem
produzidos nos termos em que eram estabelecidos pela lei anterior.[...] Ora, nestes casos temos
direitos que são tutelados assegurando pós-atividade à lei velha, e não proibindo a retroatividade
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da lei nova, como se entendia nos quadros do pensamento tradicional.”15
Coerentemente ao afirmado, se a Lei n. 9.656/98 realmente fora editada em benefício do
cidadão em geral e, em especial, do consumidor de planos privados (e isso parece inquestionável),
a correta análise do art. 35 há que afirmar a pós-atividade dos contratos anteriores à sua vigência
como uma exceção em favor do consumidor e não em seu prejuízo.
Sob essa perspectiva, a parte do dispositivo suspensa pela liminar concedida no julgamento
da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n 1931, demonstra-se
verdadeiramente consentânea com os argumentos expendidos até aqui, sobretudo quando se
atenta para a sua redação original ("Art. 10, §2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos
de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de
dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros
consumidores") claramente impondo a migração aos consumidores de planos anteriores até
mesmo porque o artigo 35 determina a extinção dos produtos não adequados ao padrão do planoreferência.
Por conseguinte, o dispositivo em debate obrigava a oferta, tanto para que o cliente
pudesse exercer sua faculdade de optar pela pós-atividade do pacto (garantia ainda vigente no
artigo 35), mas também para possibilitar à operadora a adequação da contraprestação, caso
realizada a migração para o novo plano-base.
Transcreve-se trecho do voto proferido pelo Ministro Maurício Corrêa, relator da medida
cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.931:
55. Assim sendo, os contratos assinados com os consumidores antes da nova legislação não podem
ser modificados pelas regras ora impostas, sob pena de violação ao princípio do direito adquirido e
também ao ato jurídico perfeito – garantias protegidas pelo mandamento constitucional (CF, artigo
5º, inciso XXXVI).
56. Por isso, o §2º do artigo 10 da Medida Provisória 1730/98, com as alterações introduzidas pela
MP 1908-18/99, quando obriga os agentes da requerente, a partir de 3 de dezembro de 1999, a
submeter os atuais consumidores, subscritos de contratos antigos, ao chamado plano-referência,
viola o inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal. Essas empresas estão obrigadas a oferecer
aos seus futuros clientes o novo sistema, contudo não aos atuais.
Defiro, em consequência, o pedido liminar nesta parte, para excluir do texto a expressão 'atuais e',
por entender violada a garantia do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, na esteira da
jurisprudência do Tribunal.

15
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Ainda que assim não fosse, a suspensão da expressão "atuais e" não possui o condão de
tornar as limitações existentes nos contratos anteriores aplicáveis aos fatos e morbidades
ocorridas na vigência da lei atual, notadamente diante das coberturas mínimas elencadas para um
plano básico de saúde suplementar, em atenção aos mandamentos constitucionais relativos à
proteção do consumidor, à saúde da população e, sobretudo, à promoção da dignidade humana,
na construção de uma sociedade livre, justa e solidária (fundamentos, aliás, do Estado
Democrático de Direito e da República Federativa do Brasil).
Ademais, não se pode negar a aplicação imediata da lei, senão em virtude de excepcional
eficácia pós-ativa dos contratos anteriores, reconhecida a teor do art. 35 somente aos
consumidores que textualmente optaram pela não migração (direito adquirido).
A despeito de serem vários os precedentes do Superior Tribunal de Justiça afirmando a
não retroação da Lei n. 9.656/98 [ou melhor dizendo, a pós-atividade do pacto], merece
destaque a seguinte passagem do Recurso Especial n. 1080973/SP, relatora Min. Nancy Andrighi,
Terceira Turma, DJe de 03.02.2009, da qual se depreendem os verdadeiros fundamentos da
assertiva: “As disposições da Lei 9.656/98 só se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua
vigência, bem como para os contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados para seu
regime. A Lei 9.656/98 não retroage para atingir o contrato celebrado por segurados que, no
exercício de sua liberdade de escolha, mantiveram seus planos antigos sem qualquer adaptação.”
Admitindo expressamente a aplicação da Lei 9.656/98 aos contratos anteriores à sua
vigência, tem-se, entre outros, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: Embargos de
Declaração no Recurso Especial n. 866840/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
11.06.2013; Recurso Especial n. 531370/SP, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
06.09.2012; Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1145121/RS, relator Min. Massami Uyeda,
Terceira Turma, DJe de 02.08.2012, e Recurso Especial n. 650400/SP, relator Min. Aldir Passarinho
Junior, Quarta Turma, DJe de 05.08.2010.
Conforme se extrai da jurisprudência da Corte Superior, além do fato de se reconhecer na
Lei 9.656/98 um Diploma Legal dirigido às operadoras de planos de saúde em prol dos direitos dos
consumidores (e, assim como o CDC, encerrar natureza de lei de ordem publica, sendo de eficácia
indiscutivelmente imediata), excepciona-se seu caráter prospectivo e retrospectivo somente em
favor deste mesmo consumidor que, ofertada a migração, opta por conservar o pacto antigo em
clara alusão à sua pós-eficácia.
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Por esse motivo, a comprovação da oferta (ainda que não obrigatória, tendo-se em conta a
suspensão liminar do §2º do artigo 10), seguida da negativa de migração do consumidor, mostrase a única forma de a operadora agarrar-se ao contrato antigo e suas limitações no tocante aos
fatos (enfermidades) surgidos após a vigência da nova lei.
Mesmo para os que sustentam a irretroatividade da Lei 9.656/98 aos contratos anteriores
(questão, crê-se, já superada pela longa exposição), defendem a aplicação imediata (eficácia
prospectiva e retrospectiva) do Código de Defesa do Consumidor a todos os contratos em curso,
mesmo os anteriores à sua edição.
Pois muito bem. A hipótese pode também ser equacionada pela mediação da legislação
consumerista.
Ressalta-se que, a teor da previsão do dever de informar regulado pelo artigo 6º, inciso III,
do CDC, a operadora deve ofertar a migração ao consumidor, facultando-lhe a opção para um
novo plano em que as coberturas básicas estejam expressamente asseguradas, de acordo com as
garantias mínimas exigidas dos planos privados pela Lei 9.656/98.
Por consequência, em razoável interpretação consumerista dos contratos, especialmente
os de trato sucessivo, há que se harmonizar o direito à vida e à saúde (objeto primeiro do pacto
em questão) com as constantes conquistas sociais e jurídicas (a exemplo do CDC e da Lei 9.656/98)
na afirmação dessas prerrogativas (princípio da modernidade).
Esse é o enfoque dado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
n. 735168/RJ, relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26.03.2008:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CDC E À
LEI 9.656/98. EXISTÊNCIA DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO CDC, MAS NÃO DA LEI 9.656/98.
BOA-FÉ OBJETIVA. PRÓTESE NECESSÁRIA À CIRURGIA DE ANGIOPLASTIA. ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO
DE “STENTS” DA COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE REPARAR OS
DANOS MATERIAIS.
- As disposições da Lei 9.656/98 só se aplicam aos contratos celebrados a partir de sua vigência, bem
como para os contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados para seu regime. A Lei
9.656/98 não retroage, entretanto, para atingir o contrato celebrado por segurados que, no
exercício de sua liberdade de escolha, mantiveram seus planos antigos sem qualquer adaptação.
- Embora o CDC não retroaja para alcançar efeitos presentes e futuros de contratos celebrados
anteriormente a sua vigência, a legislação consumerista regula os efeitos presentes de contratos de
trato sucessivo e que, por isso, foram renovados já no período de sua vigência.
- Dada a natureza de trato sucessivo do contrato de seguro saúde, o CDC rege as renovações que se
deram sob sua vigência, não havendo que se falar aí em retroação da lei nova.
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- A cláusula geral de boa-fé objetiva, implícita em nosso ordenamento antes da vigência do CDC e do
CC/2002, mas explicitada a partir desses marcos legislativos, impõe deveres de conduta leal aos
contratantes e funciona como um limite ao exercício abusivo de direitos.
- O direito subjetivo assegurado em contrato não pode ser exercido de forma a subtrair do negócio
sua finalidade precípua. Assim, se determinado procedimento cirúrgico está incluído na cobertura
securitária, não é legítimo exigir que o segurado se submeta a ele, mas não instale as próteses
necessárias para a plena recuperação de sua saúde.
- É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de “stent”, quando este é
necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. Precedentes. [...]
Recurso especial a que se dá parcial provimento.

Ao ensejo das considerações finais, vê-se que a análise da problemática aqui discutida
perpassa não apena pelas considerações de direito intertemporal, mas, sobretudo, pelo exercício
interpretativo capaz de garantir a implementação integral do direito à saúde no país, na exata
dicção constitucional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Encaminhando esse artigo à sua inexorável conclusão, a aplicação imediata da lei 9.656/98
(eficácia prospectiva e retrospectiva, esta última representando sua aplicação aos fatos novos,
mesmo que decorrentes de contratos antigos) deve ser defendida, não só porque esta é a regra
geral no direito brasileiro, mas porque entender em sentido contrário (fatos novos devem,
independente da opção do consumidor, ser regidos pelo contrato antigo, ainda quando ocorram na
vigência da lei nova) significa proporcionar a desigualdade, a iniquidade entre os consumidores
dos planos de saúde suplementar.
Tal intelecção contraria o verdadeiro sentido do progresso das normas (princípio da
modernidade) pelo qual as conquistas sociais devem ser juridicizadas para abranger o maior
número de beneficiários possível.
Sobreleva-se, por fim, a urgência de uma hermenêutica capaz de concretizar os primados
mais caros à ordem constitucional dentre os quais se destaca o da dignidade da pessoa humana,
entendido como princípio informador de toda a ordem jurídica nacional. Seguindo essa lógica,
pode-se e deve-se construir a interpretação, nas palavras de Konrad Hesse16, que melhor o
assegure, conferindo-lhe o sentido mais justo e adequado aos valores sociais e aos elementos não
só objetivos, mas subjetivos de dada realidade sócio-cultural, a fim de que a norma constitucional
16

HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris
Editor, 1991.
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se revista de um mínimo de eficácia e nunca “letra morta em papel”.
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STA 175: DECISÃO PARADIGMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA DEFINIÇÃO
DE PARÂMETROS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS ORIUNDOS DO FENÔMENO DA
JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE1

Sílvio Dagoberto Orsatto2

RESUMO
A judicialização do Direito à Saúde é um fenômeno específico dentro da judicialização das
relações sociais, no qual há um protagonismo do Poder Judiciário em detrimento de instâncias
como o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Objetivo: Apresentar os novos fundamentos que
definiram critérios pelo Supremo Tribunal Federal para as demandas de saúde que tem por pedido
o fornecimento de fármacos. Método: O estudo foi desenvolvido com base em pesquisa
bibliográfica. Resultado: O STF proclamou a efetividade da saúde como um direito de todos e
dever garantido pelo Estado, concomitantemente: (1) mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doenças e outros agravos; (2) assegurado o acesso universal e
igualitário; (3) ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Conclusão: A par
do STF ter asseverado que deve ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS, reconheceu a
possibilidade de medida diversa quando o fármaco previsto no protocolo clínico não for eficaz para
determinado paciente e definiu parâmetros para a solução judicial dos casos concretos.

PALAVRAS-CHAVE: Audiência Pública. Direito à Saúde. Judicialização da Saúde. Protocolo
Clínico. STA 175. STF.

1

A pesquisa utilizada neste artigo científico segue as regras do modelo metodológico proposto por PASOLD, Cesar Luiz.
Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito, 2011. E quanto as regras de formatação
seguem o padrão da NBR 6023:2002 da ABNT.

2

Mestre em Direito pela UNIVALI (2004). Aluno do Curso de Mestrado em Ciência Jurídica do Convênio Univali/TJSC/Academia
Judicial para obtenção de dupla titulação; juiz de direito titular da Vara da Fazenda Pública, Acidente de Trabalho, Executivos
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de Lages - Estado de Santa Catarina. E-mail: <silvio.orsatto@uol.com.br>.
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INTRODUÇÃO
Com a inclusão do Direito à Saúde na Constituição (1988), o país passou a ter um
tratamento constitucional para o tema que outrora era tratado apenas pela legislação
infraconstitucional e, por consequência, incumbiu-se ao Supremo Tribunal Federal, no exercício de
seu papel de controle concentrado de constitucionalidade, a interpretação última desse novo
direito.
De 1988 até 2010, o STF foi construindo paulatinamente um novo paradigma para a saúde
pública, sendo que a partir do julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela
Antecipada 175, em 17 de março de 2010, cuja relatoria foi do Presidente da Corte, Min. Gilmar
Mendes, o qual se utilizou dos dados fornecidos pela Audiência Pública realizada em 2009, por sua
iniciativa, com objetivo de obter fundamentos de especialistas em saúde pública e estudiosos
foram incorporados à decisão judicial elementos técnicos, inaugurando uma nova abordagem para
o problema da judicialização.
O tema é árduo enfrentamento teórico e prático, em face da difícil conciliação entre o
princípio do mínimo existencial e da reserva do possível.
O Min. Gilmar MENDES3 expõe a fragilidade da relação de equilíbrio ao advertir que:
Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave
lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda
mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada.

Para realizar a pesquisa, definiu-se a seguinte pergunta: “Quais os critérios fixados pelo STF
definidos a partir da audiência pública para o exame judicial das demandas na saúde?”.
A elaboração deste artigo científico observou a metodologia apresentada pelo prof. Dr.
Cesar Luiz PASOLD4, sendo que a investigação procedeu-se mediante o método indutivo com
acionamento da técnica da categoria, do conceito operacional e da pesquisa bibliográfica; na fase
de tratamento dos dados, optou-se pelo método cartesiano5 e, em face do resultado das análises,
empregou-se o método indutivo no relato da pesquisa.
Para investigar o problema, cuja questão de pesquisa apresenta-se ainda neste introito,
3

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175. AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes (Presidente),
Tribunal Pleno. Julgado em: 17 mar. 2010, p. 95.

4

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática, p. 63-79.

5

“[...] pode ser sintetizada em quatro regras: 1. Duvidar; 2. Decompor; 3. Ordenar; 4. Classificar e revisar. Em seguida, realizar Juízo
de Valor”, consoante PASOLD, Cesar Luiz, Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática, p. 204.
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procedeu-se a pesquisa bibliográfica, cujo relato, na forma de artigo, foi subdividido em três
sessões.
Na primeira sessão, buscou-se descortinar os contornos do Direito à Saúde na Constituição,
compreendendo a importância da perspectiva histórica e da positivação dos direitos fundamentais
no texto constitucional. Na sessão seguinte, resgataram-se dados sobre a Audiência Pública
promovida pelo Supremo Tribunal Federal e, na terceira, identificam-se os critérios definidos no
julgamento da STA 175, para a concessão de fármacos por intermédio de ações judiciais.
Ressalte-se que a identificação de critérios visa dar efetividade e concretude ao Direito à
Saúde, eis que a segurança jurídica é um dos fins do direito. Não obstante, ao servir de precedente
a STA 175, corre-se o risco de pasteurização das decisões em processos de prestação de serviços
na saúde, especialmente quanto aos pedidos de fornecimento de fármacos apesar da advertência6
de que, em cada caso, o juiz deve analisar os elementos fático-jurídicos da questão judicializada.

A CONSTRUÇÃO DOS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DO DIREITO À SAÚDE NA
CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988
As precárias condições sanitárias e o trabalho exaustivo da era industrial despertaram a
consciência para os direitos sociais.
Com a finalidade de espraiar o combate às doenças pelos governos, a saúde foi erigida
como um direito fundamental, o que se deu através da Declaração Universal dos Direitos do
Homem (DUDH) e da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Paris, em 10 de dezembro de 1948.
A finalidade da DUDH foi reconhecer os direitos humanos como compromisso a ser
assegurado a todos nas leis internas de cada país signatário.
E a sua expressa qualificação demonstra a relevância do momento histórico ao refletir
valores universais, configurando uma relação direta da existência humana como produto de uma
construção histórica cuja concepção de fundamentalidade revela os valores de sua época, sua
cultura e seu espaço; consoante registra Norberto BOBBIO7:

6

Preocupação desmistificada pelo Min. Gilmar MENDES (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n.
175, p. 104).

7

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de: Nelson Coutinho. Apresentação de Celso Lafer. 7 reimpr. Rio de Janeiro:
Eselvier, 2004. (Título original: Létá di diritti).
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[...] os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja,
nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas [...]
o que parece fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é fundamental
em outras épocas e em outras culturas.

NO BRASIL, POR SUA VEZ, SUA IRRADIAÇÃO REFLETIU-SE NA POSITIVAÇÃO DE
DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO (1988)
O tema da saúde foi uma preocupação que permeou todo o processo constituinte como
compromisso político para com o povo brasileiro.
Especificamente em relação à saúde, estabeleceu o art. 6º da Constituição da República
Federativa do Brasil de 19888 tratar-se de um Direito Fundamental Social, ao catalogá-lo entre o
rol de direitos estabelecidos no segundo capítulo da CRFB/1988 dentro do título dos direitos e
garantias fundamentais.
Por outro lado, é pela consecução da Ordem Econômica e Social que se erigiu a justiça
social como princípio para assegurar uma existência digna, de acordo, respectivamente, com os
arts. 1939 e 17010, ambos da CRFB/1988.
Após elencar o Direito à Saúde como um Direito Social e definir a Ordem Econômica e
Social orientadas pelos ditames da Justiça Social, a Constituição (1988), em seu art. 19611,
proclama que a saúde será assegurada a todos mediante políticas sociais e econômicas, in verbis:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Para promover o bem de todos, a Constituição (1988) estabeleceu que constitui um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (inc. III
do art. 3º), portanto a saúde pública é uma das dimensões para a sua proteção.

8

“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 64, de 2010)” (BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de
outubro de 1988).

9

“A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais” (BRASIL. Constituição
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988).

10

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]” (BRASIL. Constituição (1988). Constituição
da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988).

11

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 08 jan. 2015.
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Como um recurso hermenêutico, observa-se no preâmbulo da CRFB12 o ideário de valores
do “Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais (…)”.
Para Manuel ATIENZA 13 a positivação do direito é um aspecto da secularização da
sociedade iniciada com a modernidade e fruto de um fenômeno histórico, o qual evoluiu para uma
progressiva constitucionalização dos Direitos nas democracias avançadas.
Assim, as novas perspectivas estão caracterizadas pelo paradigma constitucionalista; seja
pelo que se caracteriza como pós-positivismo, ou em uma terminologia mais adequada, pelo
constitucionalismo ou neoconstitucionalismo; clareando o prof. Manuel ATIENZA 14 que “(…)
estamos vivendo dentro de um paradigma de Direito que se caracteriza pelo papel fundamental
atribuído à Constituição [...]”.
Percebe-se, portanto, que a história da civilização ocidental reflete-se na construção dos
estatutos constitucionais por meio das conquistas sociais que se consolidaram com a positivação
dos direitos fundamentais.
Por intermédio dos novos paradigmas, a busca da concretização do Direito à Saúde passa a
ser uma tarefa do novo papel atribuído à constituição. Para entender os limites e o seu escopo, o
Supremo Tribunal Federal foi chamado a interpretá-lo, porém antes de analisar os termos da STA
175, cujo estudo será procedido na terceira sessão, impõe-se contextualizá-lo mediante exame da
Audiência Pública promovida pelo STF.

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE COMO SUBSÍDIO DE ESPECIALISTAS PARA UM
NOVO OLHAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar MENDES, convocou e presidiu a
Audiência Pública que foi realizada em Brasília, no auditório do STF, nos dias 27, 28 e 29 de abril, e
4, 6 e 7 de maio de 2009; tendo por objetivo esclarecer questões técnicas, científicas,
administrativas, políticas e econômicas para subsidiar o julgamento de diversos processos judiciais
sobre saúde em trâmite no STF.

12

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.

13

ATIENZA, Manuel. El sentido del derecho. 3. ed. Barcelona: Ariel Derecho, 2007, p. 106.

14

CRUZ, Paulo Márcio; ROESLER, Claudia Rosane (Orgs.). Direito & Argumentação no pensamento de Manuel Atienza, Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 46-47.
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Especialistas na matéria, entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores
de justiça, magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema
único de saúde, totalizando cinquenta depoimentos, cuja disponibilização encontra-se no site do
STF15 expuseram suas conclusões sobre a judicialização do Direito à Saúde.
No dia 27 de abril de 2009, o tema tratado pelos especialistas foi “O ACESSO ÀS
PRESTAÇÕES DE SAÚDE NO BRASIL – DESAFIOS AO PODER JUDICIÁRIO”, abordado na seguinte
ordem:
Gilmar Mendes
Antonio Fernando Barros e Silva de Souza
José Antônio Dias Toffoli
Leonardo Lorea Mattar
Alberto Beltrame
Flávio Pansiere
Marcos Salles
Ingo W. Sarlet
Carlos Alberto Menezes Direito

Presidente do STF
Procurador-Geral da República
Advogado-Geral da União
Defensor Público-Geral da União em exercício
Secretário de Atenção da Saúde do Ministério da Saúde
Representante do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil
Representante da Associação dos Magistrados Brasileiros
– AMB
Professor Titular da PUC/RS e Juiz de Direito
Ministro do Supremo Tribunal Federal

No dia 28 de abril de 2009, o tema tratado pelos especialistas foi “RESPONSABILIDADE DOS
ENTES DA FEDERAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS”, abordado na seguinte ordem:
Gilmar Mendes
Francisco Batista Júnior
Antônio Carlos Figueiredo Nardi
Edelberto Luiz da Silva
Agnaldo Gomes da Costa
Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas
José Antônio Rosa
Maria Helena Barros de Oliveira
André da Silva Ordacgy

Presidente do STF
Presidente do CNS
Presidente do CONASEMS
Consultor Jurídico do Ministério da Saúde
Secretário de Estado da Saúde do Amazonas
Subprocurador-Geral do Estado do Rio de Janeiro
Representante do Fórum Nacional dos Procuradores-Gerais
das Capitais Brasileiras
Representante da FIOCRUZ
Defensor Público Chefe da União Substituto

No dia 29 de abril de 2009, o tema tratado pelos especialistas foi “GESTÃO DO SUS –
LEGISLAÇÃO DO SUS E UNIVERSALIDADE DO SISTEMA”, abordado na seguinte ordem:
Gilmar Mendes
Adib Domingos Jatene

Presidente do STF
Ex-Ministro da Saúde e Diretor-Geral do Hospital do
Coração em São Paulo

Osmar Gasparini Terra

Presidente do Conselho Nacional de Secretários da
Saúde - CONASS
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do
Distrito Federal

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira

15
BRASIL.
Supremo
Tribunal
Federal.
Audiência
Pública
da
Saúde.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=processoAudienciaPublicaSaude&pagina=Cronograma>. Acesso em: 08
jan. 2015.
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Cátia Gisele Martins Vergara

Vitore Maximiano
Jairo Bisol
Paulo Ziulkoski
Ana Beatriz Pinto de Almeida Vasconcellos

Cleusa da Silveira Bernardo
Alexandre Sampaio Zakir

Promotora de Justiça do Ministério Público do Distrito
Federal, representantes da Associação Nacional do
Ministério Público de Contas
Defensor Público do Estado de São Paulo
Presidente da Associação Nacional do Ministério Público
de Defesa da Saúde
Presidente da Confederação Nacional dos MunicípioS
Gerente de Projeto da Coordenação Geral da Política de
Alimentos e Nutrição do Departamento de Atenção
Básica do Ministério da Saúde
Diretora do Departamento de Regulação, Avaliação e
Controle de Sistemas do Ministério da Saúde
Representante da Secretaria de Segurança Pública e do
Governo de São Paulo

No dia 04 de maio de 2009, o tema tratado pelos especialistas foi “REGISTRO NA ANVISA E
PROTOCOLOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO SUS”, abordado na seguinte ordem:
Gilmar Mendes
Dirceu Raposo de Mello
Geraldo Guedes
Luiz Alberto Simões Volpe
Paulo Marcelo Gehm Hoff

Paulo Dornelles Picon
Claudio Maierovitch Pessanha Henrique
Janaína Barbier Gonçalves
Sueli Gandolfi Dallari
Leonardo Bandarra

Presidente do STF
Diretor-Presidente da ANVISA
Representante do Conselho Federal de Medicina
Fundador do Grupo Hipupiara Integração e Vida
Representante da Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e
da Faculdade de Medicina da USP
Representante da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Coordenador da Comissão de Incorporação de tecnologia
do Ministério da Saúde
Procuradora do Estado do Rio Grande do Sul
Representante do Centro de Estudos e Pesquisa de
Direito Sanitário
Presidente do Concelho Nacional dos ProcuradoresGerais de Justiça do Ministério Público dos Estados e da
União

No dia 06 de maio de 2009, o tema tratado pelos especialistas foi “POLÍTICAS PÚBLICAS DE
SAÚDE – INTEGRALIDADE DO SISTEMA”, abordado na seguinte ordem:
Gilmar Mendes
Maria Inês Pordeus Gadelha

Jorge André de Carvalho Mendonça
Luís Roberto Barroso
Valderilio Feijó Azevedo
Heloisa Machado de Almeida
Paulo Menezes

Raul Cutait

Presidente do STF
Consultora da Coordenação–Geral de Alta
Complexidade do Departamento de Atenção
Especializada do Ministério da Saúde
Juiz da 5ª Vara Federal de Recife
Representante do Colégio Nacional de Procuradores dos
Estados e do Distrito Federal e Territórios
Representante da Associação Brasileira de Grupos de
Pacientes Reumáticos
Representante da ONG Conectas Direitos Humanos
Presidente da Associação Brasileira de Amigos e
Familiares de Portadores de Hipertensão Arterial
Pulmonar
Professor Associado da Faculdade de Medicina da USP,
Médico Assistente do Hospital Sírio Libanês, Ex-
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Secretário de Saúde do Município de São Paulo

Por fim, no dia 07 de maio de 2009, o tema tratado pelos especialistas foi “ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA DO SUS”, abordado na seguinte ordem:
Gilmar Mendes
Josué Félix de Araújo

Presidente do STF
Presidente da Associação Brasileira de
Mucopolissacaridoses
Presidente da Associação Brasileira de Assistência à
Mucoviscidose
Presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica
Professor Titular Emérito da USP e Unicamp, Ex-Reitor
da Unicamp e Ex-Secretário de Saúde do Estado de São
Paulo
Secretário de Ciência e Teconologia do Ministério da
Saúde
Representante do Instituto de Defesa dos Usuários de
Medicamentos
Ministro do STF
Presidente da Federação Brasileira da Indústria
Farmacêutica
Fundadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e
Gênero - ANIS
Ministro de Estado da Saúde

Sérgio Henrique Sampaio
José Getulio Martins Segalla
José Aristodemo Pinotti

Reinaldo Felipe Nery Guimarães
Antonio Barbosa da Silva
Carlos Alberto Menezes Direito
Ciro Mortella
Débora Diniz
José Gomes Temporão

NOVO PARADIGMA DE JULGAMENTO DO STF: A SUSPENSÃO DE TUTELA
ANTECIPADA Nº 175
Subsidiado pelos relatos dos especialistas que estiveram presentes na Audiência Pública, no
ano seguinte, em 2010, o Supremo Tribunal Federal passou a julgar a STA 175 CE-AgR movido pela
União.
Sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, cujo
Agravo Regimental foi julgado em 17 de março de 2010, utilizou os dados da AP para fundamentar
a sua decisão.
No Brasil, o Direito à Saúde é tema presente na doutrina constitucional brasileira, cabendo
ao STF definir os contornos do direito.
A questão inicial é a definição do Direito à Saúde como um direito subjetivo público, cujo
pedido traduz-se em prestações positivas do Estado. A partir desta qualificação, assegura-se a sua
garantia pela via do Poder Judiciário.
A justiciabilidade do Direito à Saúde é tema já enfrentado pelo STF. De acordo com o Min.
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Gilmar MENDES16, “é a dimensão prestacional (positiva) dos direitos sociais o principal argumento
contrário à sua judicialização”. O caráter de norma programática, portanto, torna o Direito à
Saúde dependente da formulação de políticas públicas para torná-los exigíveis.
De acordo com o Min. Gilmar MENDES, a intervenção do Poder Judiciário é cabível em face
da omissão estatal na construção satisfatória das políticas públicas de saúde 17 . Ainda, a
intervenção é necessária para garantia do mínimo existencial com a finalidade de realização da
dignidade da pessoa humana18.
O STF reconheceu o critério da equidade, ainda que com a necessidade de uma melhor
precisão terminológica no acórdão, foi objeto de análise na STA 175 e adequadamente
reconhecido por “[...] dispor de valores variáveis em função das necessidades individuais de cada
cidadão. Gastar mais recursos com uns do que com outros; envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”19.
Esta questão coloca em confronto os principais atores do processo de judicialização da
saúde, pois as políticas públicas têm natureza coletiva, enquanto a manifestação da doença ou do
agravo é individual. Resume o Min. Gilmar MENDES20:
O fato é que o denominado problema da “judicialização do Direito à Saúde” ganhou tamanha
importância teoria e prática, que envolve não apenas os operadores do direito, mas também os
gestores públicos, os profissionais da área da saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por um
lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício efetivo da cidadania, por outro,
as decisões judiciais têm significado um forte ponto de tensão entre os elaboradores e os
executores das políticas públicas, que se veem compelidos a garantir prestação de direitos sociais
das mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política estabelecida pelos governos para a
área da saúde e além das possibilidades orçamentárias. (grifo meu)

O conflito entre o direito coletivo e o direito individual dá ensejo a um “contexto prenhe de
complexas relações conflituosas entre princípios e diretrizes políticas”, o qual é resolvido, de
acordo com o Min. Gilmar MENDES21, considerando-se: 1) o problema concreto; 2) juízos de
ponderação.
O Direito à Saúde é estabelecido pelo art. 196 da Constituição (1988), apresentando os
seguintes elementos:
16

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 79.

17

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 79-80.

18

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 81.

19

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 80.

20

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 81-82.

21

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 82-83.

852
Produção Científica CEJURPS – 2015

(1) direito de todos;
(2) dever do Estado;
(3) garantia mediante políticas sociais e econômicas;
(4) políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos;
(5) políticas que visem ao acesso universal e igualitário;
(6) ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

(1) DIREITO DE TODOS
De acordo com o Min. Gilmar MENDES, a norma constitucional expressa um direito coletivo
e um direito individual à saúde e é dotada de força normativa22, todavia não se trata de um direito
absoluto 23 . Observa, outrossim, que o direito subjetivo público de proteção, promoção e
recuperação da saúde independe da existência de uma política pública24 que o concretize. Mais
adiante conclui o Min. Gilmar MENDES25:
A garantia judicial da prestação individual de saúde, prima facie, estaria condicionada ao não
comprometimento do funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que, por certo, deve ser
sempre demonstrado e fundamentado de forma clara e concreta, caso a caso. (grifo meu)

Tal observação tem origem na ADPF-MC n. 4526, da relatoria do Min. Celso de Mello, pela
qual impõe como condição o binômio razoabilidade da pretensão e disponibilidade financeira do
Estado.

(2) DEVER DO ESTADO
O dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado27 incumbe a União,
Estado, Distrito Federal e Municípios, mediante:
1) obrigação solidária e subsidiária entre eles.
22

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 84-85.

23

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 85.

24

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 85.

25

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 86.

26

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 45 Relator:
Min.
Celso
de
Mello,
julgado
em
29
abr.
2004.
Disponível
em:
<
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADPF%24%2ESCLA%2E+E+45%2ENUME%2E%29&ba
se=basePresidencia&url=http://tinyurl.com/a9kzfpa>. Acesso em: 08 jan. 2015.

27

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 86-87.
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2) Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos
financeiros dos entes da Federação.
Quanto ao SUS28, registra:
O Sistema Único de Saúde está baseado no financiamento público e na cobertura universal das ações
de saúde. Dessa forma, para que o Estado possa garantir a manutenção do sistema, é necessário que
se atente para a estabilidade dos gastos com a saúde e, consequentemente, para a captação de
recursos [...] o art. 200 da Constituição, que estabeleceu as competências do Sistema Único de Saúde
(SUS), é regulamentado pelas Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90.

(3) GARANTIDO MEDIANTE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS
Para o STF, o Min. Gilmar MENDES29 registra que assegurar o Direito à Saúde mediante
políticas sociais e econômicas condiciona o governante a “escolhas alocativas”, asseverando que:
A garantia mediante políticas sociais e econômicas ressalva, justamente, a necessidade de
formulação de política pública que concretizem o Direito à Saúde por meio de escolhas alocativas. É
incontestável que, além da necessidade de se distribuírem recursos naturalmente escassos por meio
de critérios distributivos, a própria evolução da medicina impõe uma nova descoberta, um novo
exame, um novo prognóstico ou procedimento cirúrgico, uma nova doença ou a volta de uma
doença supostamente erradicada.

As políticas sociais e econômicas têm por escopo atuar preventivamente, pois almejam a
redução do risco de doença e outros agravos.

(4) POLÍTICAS QUE VISEM À REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇAS E DE OUTROS
AGRAVOS
Observa o Min. Gilmar MENDES30 que a efetivação de ações preventivas na área da saúde
deve constituir-se em prioridades, consoante dispõe o artigo 198, II, da Constituição.

(5) POLÍTICAS QUE VISEM AO ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO
Como requisito de acessibilidade ao novo sistema de saúde, para não haver nenhuma
dúvida, o art. 196 da Constituição proclamou que se trata de “[...] um sistema universal de acesso
aos serviços públicos de saúde”31.
28

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 87/88.

29

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 88/89.

30

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 89.

31

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 89.
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Com base na posterior regulamentação, asseverou o Min. Gilmar MENDES32:
O princípio do acesso igualitário e universal reforça a responsabilidade solidária dos entes da
Federal, garantido, inclusive, a “igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie” (art. 7º, IV, da Lei 8.080/90).

(6) AÇÕES E SERVIÇOS PARA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE
Diversamente do que se tem colocado sobre o tema da judicialização relativo à
interferência nas políticas públicas, ao se afirmar que o Poder Judiciário estaria criando políticas
de saúde, assevera o Min. Gilmar MENDES33 que o problema é de inexecução administrativa das
políticas públicas:
O estudo do Direito à Saúde no Brasil leva a concluir que os problemas de eficácia social desse
direito fundamental devem-se muito mais a questões ligadas à implementação e à manutenção das
políticas públicas de saúde já existentes – o que implica também a composição dos orçamentos dos
entes da Federação – do que à falta de legislação específica. Em outros termos, o problema não é de
inexistência, mas de execução (administrativa) das políticas públicas pelos entes federados. (grifo
meu)

Ressalta, ainda, a imposição em face da discussão judicial de critérios pelos quais ao Estado
deve-se impor o fornecimento de medicamentos e tratamentos, anotando que:
Mesmo diante do que dispõem a Constituição e as leis relacionadas à questão, o que se tem
constatado, de fato, é a crescente controvérsia jurídica sobre a possibilidade de decisões judiciais
determinarem ao Poder Público o fornecimento de medicamentos e tratamentos, decisões estas nas
34
quais se discutem, inclusive, os critérios considerados para tanto .

No que se refere à controvertida questão jurídica das determinações judiciais, às quais
invariavelmente o Poder Público tem se oposto fazendo uso do argumento de invasão de
competência; seja ela do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, alegando que se viola o
princípio da tripartição de poderes, concluiu o Min. Gilmar MENDES35 com base nas falas dos
especialistas que a intervenção judicial ocorre para correção de falhas na execução da política
pública, assim, não é o caso, na sua maioria, de ingerência do Poder Judiciário:
Após ouvir os depoimentos prestados pelos representantes dos diversos setores envolvidos, ficou
constatada a necessidade de se redimensionar a questão da judicialização da saúde no Brasil. Isso
porque, na maioria dos casos, a intervenção judicial não ocorre em razão de uma omissão absoluta
em matéria de políticas públicas voltadas à proteção do Direito à Saúde, mas tendo em vista uma
necessária determinação judicial para o cumprimento de políticas já estabelecidas. Portanto, não
32

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 89.

33

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 89/90.

34

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 90/91.

35

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 91/92.
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se cogita do problema da interferência judicial em âmbito de livre apreciação ou de ampla
discricionariedade de outros Poderes quanto à formulação de políticas públicas. (grifo meu)

O objeto da ação, desta forma, deve ser confrontado com os protocolos clínicos e com as
diretrizes terapêuticas. A partir desta análise é possível aferir se há ou não política pública, se é o
caso de deficiência da política de saúde em si ou de inadequação na execução da política pública,
pelo que “esse dado pode ser importante para a construção de um critério ou parâmetro para a
decisão [...]”36. (grifo no original)
Ora, se há política pública de saúde e for inadequada, deficiente ou inexistente a sua
execução, evidencia-se a existência de um direito subjetivo público37, porém mesmo se não
houver política pública, é possível distinguir hipóteses de falha do serviço do Estado:
(1) uma omissão legislativa ou administrativa, (2) de uma decisão administrativa de não a fornecer
38
ou (3) de uma vedação legal a sua dispensação . (grifo no original)

Cada uma das hipóteses deverá ser analisada per si pelo Poder Judiciário no contexto da
literatura médica e dos fundamentos da autoridade pública em confronto com os princípios e
diretrizes do SUS.
Integra a questão do parágrafo anterior, em muitas das vezes o pedido de fornecimento de
fármaco não registrado na ANVISA. Em regra, veda-se tal fornecimento.
Sobre a importância do registro na ANVISA, o Min. Gilmar MENDES esclarece39:
O registro de medicamento, como ressaltado pelo Procurador-Geral da República na Audiência
Pública, é uma garantia à saúde pública. E, como ressaltou o Diretor-Presidente da ANVISA na
mesma ocasião, a Agência, por força da lei de sua criação, também realiza a regulamentação
econômica dos fármacos. Após verificar a eficácia, a segurança e a qualidade do produto e concederlhe o registro, a ANVISA passa a analisar a fixação do preço definido, levando em consideração o
benefício clínico e o custo do tratamento. Havendo produto assemelhado, se o novo medicamento
não trouxer benefício adicional, não poderá custar mais caro do que o medicamento já existente
com a mesma indicação.

Para atender as três hipóteses elencadas anteriormente, devem ser considerada, pela STA
175, “a existência de motivação para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo
SUS”, pois há casos em que inexistem evidências científicas em prol de determinada terapêutica40.
(grifo no original)
36

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 92.

37

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 92.

38

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 93.

39

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 94.

40

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 94.
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A motivação consta dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, pois o SUS “filiou-se à
corrente da ‘Medicina com base em evidências’”41. (grifo no original)
Os PCDT’s “consistem num conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de
doenças e o tratamento correspondente com os medicamentos disponíveis e as respectivas
doses”42.
Além da evidência científica, os PCDT’s privilegiam a distribuição de recursos públicos e a
segurança dos pacientes43.
Em consequência, é válida a conclusão do Min. Gilmar MENDES de que “em geral, deverá
ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opções diversas escolhidas
pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de
saúde existente”44. (grifo no original)
A atualização dos PCDT’s pode eventualmente constituir-se em uma dificuldade de novas
terapêuticas, razão pela qual o Min. Gilmar MENDES45 assevera acerca da relatividade das
conclusões dos protocolos clínicos:
Essa conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria
Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a determinada
pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o tratamento fornecido não é
eficaz no seu caso. Inclusive, como ressaltado pelo próprio Ministro da Saúde na Audiência Pública,
há necessidade de revisão periódica dos protocolos existentes e de elaboração de novos protocolos.
Assim, não se pode afirmar que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS são
inquestionáveis, o que permite sua contestação judicial. (grifo no original)

A partir dessa linha, duas são as possibilidades alinhadas na STA 175:
1º) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente;
2º) o SUS não tem nenhum tratamento específico para determinada patologia.

Na primeira hipótese há protocolo clínico, enquanto na segunda não. Independentemente
da hipótese (1) ou (2), somente o exame judicial, caso a caso, poderá aferir com base em prova
técnica ou pericial se há o dever ou não de fornecer a terapêutica adequada.

41

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 95.

42

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 95.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 97.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 95.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 95/96.
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O Min. Gilmar MENDES46 acrescenta:
[...] a omissão administrativa no tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de
impugnação judicial, tanto por ações individuais como coletivas. No entanto, é imprescindível que
haja instrução processual, com ampla produção de provas, o que poderá configurar-se como um
obstáculo à concessão de medida cautelar. (grifo no original)

E, esclarece:
Situação diferente é a que envolve a inexistência de tratamento na rede pública. Nesses casos, é
preciso diferenciar os tratamentos puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não
47
testados pelo sistema de saúde brasileiro . (grifo no original)

Os novos tratamentos não testados pelo SUS dependem da incorporação pelo CONITEC48,
portanto a questão recai sobre a omissão administrativa ou não. Somente mediante prova técnica
ou pericial será possível aferir quanto à incorporação do novo fármaco.
Quanto aos tratamentos experimentais, estes de nenhum modo são ofertados pelo SUS,
não obstante o paciente poderá fazer parte do estudo clínico49:

Como esclarecido, na Audiência Pública da Saúde, pelo Médico Paulo Hoff, Diretor Clínico do
Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, essas drogas não podem ser compradas em nenhum
país, porque nunca foram aprovadas ou avaliadas, e o acesso a elas deve ser disponibilizado apenas
no âmbito de estudos clínicos ou programas de acesso expandido, não sendo possível obrigar o SUS
a custeá-las. No entanto, é preciso que o laboratório que realiza a pesquisa continue a fornecer o
tratamento aos pacientes que participaram do estudo clínico, mesmo após seu término.

A questão da responsabilidade solidária foi definitivamente consolidada pelo STF. Ressaltese, outrossim, que ainda tramita a Proposta de Súmula Vinculante nº 4, a qual se encontra
sobrestada por decisão da Ministra Ellen Gracie, e está no aguardo da apreciação do mérito do
referido RE 566.471 (DJe 26.8.09)50.
A PSV 4 propõe tornar vinculante a jurisprudência do STF que se definiu pelo entendimento
da responsabilidade solidária da União, Estados e Distrito Federal e Municípios no atendimento
das ações de saúde.
Com base nas observações do Min. Gilmar MENDES51 dúvida alguma transparece acerca da
46

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 97.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 96.
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Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
(SCTIE) do Ministério da Saúde.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 96.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 102.
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responsabilidade solidária:
Após refletir sobre as informações colhidas na Audiência Pública – Saúde e sobre a jurisprudência
recente deste Tribunal, é possível afirmar que, em matéria de saúde pública, a responsabilidade dos
entes da Federação deve ser efetivamente solidária. (grifo na original)

Ainda,
O Poder Judiciário, acompanhado pela doutrina majoritária, tem entendido que a competência
comum dos entes resulta na sua responsabilidade solidária para responder pelas demandas de
saúde. [...] Não temos dúvidas de que o Estado brasileiro é responsável pela prestação dos serviços
de saúde. Importa aqui reforçar o entendimento de que cabe à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios agirem em conjunto no cumprimento do mandamento constitucional. A
Constituição incorpora o princípio da lealdade à Federação por parte da União, dos Estados e dos
52
Municípios no cumprimento de suas tarefas comuns” .

Não obstante, quanto à responsabilidade solidária dos entes, alerta que “de toda forma,
parece certo que [...] deve ser construído de cooperação e de coordenação de ações conjuntas por
parte dos entes federativos”53.
A PSV, portanto, longe de buscar a definitividade do entendimento da solidariedade
anteriormente mencionada, será a arena propícia para o STF revisar parcialmente o seu
entendimento para fixar o princípio da subsidiariedade na qual se preserva o caráter solidário,
todavia aplica um determinado ente - definido em lei - a atribuição pela execução da política
pública de saúde.
No que diz respeito ao pedido de contracautela, inova o Min. Gilmar MENDES anotando a
sua excepcionalidade54, a par de orientação do Comitê Nacional de Saúde de sua exigência; porém
nada obsta o seu afastamento quando a natureza ou a urgência do caso em exame exigir.
No caso da STA55, registrou:
Diante da natureza excepcional do pedido de contracautela, evidencia-se que a sua eventual
concessão no presente momento teria caráter nitidamente satisfativo, com efeitos deletérios à
subsistência e ao regular desenvolvimento da saúde da paciente, a ensejar a ocorrência de possível
dano inverso.

Nas demandas de saúde, a proteção do bem da vida impõe – efetivamente – o deferimento
inaudita altera pars 56 sem a exigência de prévia cautela, sob pena de perecimento ou
52

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 101.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 101.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 103.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 103.
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Palavra em latim, que significa “ouvir a outra parte”.
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agravamento da saúde do paciente, configurando em tese dano inverso.
Outro ponto ressaltado na STA 175 vulnera o argumento do Estado de grave lesão à
economia e à saúde públicas. O Min. Gilmar MENDES expressamente ratificou a decisão
infraconstitucional afastando a defesa baseada no princípio da reserva do possível e na ausência
de registro na ANVISA57:
Melhor sorte não socorre à agravante quanto aos argumentos, visto que a decisão agravada
consignou, de forma expressa, que o alto custo de um tratamento ou de um medicamento que tem
registro na ANVISA não é suficiente para impedir o seu fornecimento pelo Poder Público.

Adverte o Min. Gilmar MENDES58 sobre a necessidade de um exame singular de cada caso
por todos os atores do processo:
[...] independentemente da hipótese levada à consideração do Poder Judiciário, as premissas
analisadas deixam clara a necessidade de instrução das demandas de saúde para que não ocorra a
produção padronizada de iniciais, contestações e sentenças, peças processuais que, muitas vezes,
não contemplam as especificidades do caso concreto examinado, impedindo que o julgador concilie
a dimensão subjetiva (individual e coletiva) com a dimensão objetiva do Direito à Saúde. (grifo no
original)

Fixa, assim, o Supremo Tribunal Federal importante marco para estimular a incorporação
de novas tecnologias e a evolução das diretrizes terapêuticas, evitando a petrificação dos
protocolos clínicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os direitos humanos foram reconhecidos como direitos fundamentais e positivados na
Constituição (1988) após um processo histórico de reconhecimento. Entre eles, encontram-se os
direitos sociais.
Os direitos sociais abarcam o Direito à Saúde e têm a sua fundamentalidade reconhecida
por se constituírem em um dos elementos da dignidade da pessoa humana.
A justiciabilidade dos direitos sociais, em especial do Direito à Saúde, revela-se uma salutar
prática para dar concretude aos direitos constitucionais e assegurar que toda pessoa portadora de
uma doença ou um agravo de saúde seja tratada pelo Estado com dignidade.
Os argumentos contrários à intervenção judicial, seja por a judicialização atentar contra o

57

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 103.
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 97.
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princípio da independência dos poderes, seja por confrontar o princípio da reserva do possível,
quedam-se ineficazes em face do caso concreto revelador de omissão ou deficiência do Estado.
O serviço de saúde, como todo serviço público, deve ser prestado com eficiência; na saúde
pública, o modelo permite ao Estado buscar na iniciativa privada serviços mediante
contratualização para estender a cobertura. Portanto, se por deficiência ou por cooptação do
Estado pelo mercado, não couber ao Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional; ao contrário,
garantir pelo princípio da dignidade da pessoa humana a sua intervenção assegurando um cuidado
em saúde na vida e na morte dos cidadãos pelo Estado.
O fenômeno da judicialização do Direito à Saúde reveste-se de inegável relevância na
definição e execução de políticas públicas em saúde como igualmente impõe ao Poder Judiciário a
necessidade de adoção de estratégia para atender ao volume crescente de processos gerados pela
inexecução e pela inefetividade daquelas.
Assim, impõe-se ao STF interpretando o art. 196 da Constituição (1988) parametrizar a
atuação do Poder Judiciário quanto ao Direito à Saúde, ressaltando-se, não obstante, a
advertência do Min. Gilmar MENDES59 de que a análise deve ser feita caso a caso.
De mais a mais, a intervenção do Poder Judiciário tem ocorrido, preponderantemente, para
corrigir a deficiência da execução da política pública de saúde e não, necessariamente, a sua
omissão, embora esta possa, eventualmente, ser gerada por inércia da Administração Pública e,
assim, ser passível de judicialização, especialmente pelo Ministério Público e pela Defensoria
Pública, sem prejuízo do paciente/responsável ou mesmo de instituições e associações que
tenham em seu estatuto social a promoção da saúde com referência a determinado agravo de
saúde.
O efeito multiplicador da STA 175, outrossim, nas decisões judiciais aflora como tema
emergente para futura pesquisa empírica com a finalidade de responder a questão crítica do
princípio da reserva do possível diante do impacto no orçamento público.
Outro tema que necessita de um aprofundamento em nova pesquisa é a indagação de
como e em que medida o direito constitucional à saúde se traduz em um direito subjetivo
público60 de prestação positiva do Estado, passível de garantia pela via judicial.
59

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 104.
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Questão trazida pelo Min. Gilmar MENDES (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Suspensão da Tutela Antecipada n. 175, p. 78).
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Pesquisas que considerem a existência ou não de políticas públicas e a necessidade de
incorporação de novas tecnologias em face da evolução da terapêutica podem auxiliar a
demonstrar o cenário da judicialização no Brasil.
O princípio da reserva do possível na perspectiva em que o mesmo é apresentado em juízo
em defesa do Estado para evitar grave lesão à economia para a suspensão da segurança em pouco
ou nada tem contribuído para a correção dos desvios do fenômeno da judicialização do Direito à
Saúde. A mera repetição ou insistência sem a contextualização do caso concreto é desperdício de
argumentação. Para um novo olhar sobre o princípio da reserva do possível, uma releitura do
mesmo à luz das políticas públicas e alicerçado em um novo modelo de saúde pode se constituir
em um promissor tema de pesquisa.
Para finalizar, curial registrar que o Supremo Tribunal Federal por meio da STA 175, após
longa e minuciosa elaboração teórico-dogmática do Direito à Saúde, dá um passo importante para
a efetividade desse novel direito.
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A GARANTIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À IGUALDADE

Tiago do Carmo Martins1

RESUMO
O direito à igualdade está no centro das grandes transformações sociais que o mundo
ocidental presencia desde a idade moderna. Assim, é preciso compreender seu significado, que se
desdobra em uma face formal e outra material; e apurar sua qualificação como direito
fundamental. Com isto, será possível extrair a esfera de proteção deste direito, bem como suas
formas de garantia, de modo a se constatar quais ações são vedadas e quais são legítimas em sede
de promoção da igualdade.

PALAVRAS-CHAVE: Direito fundamental. Igualdade. Garantia. Discriminação. Ação afirmativa.
INTRODUÇÃO
A busca pela igualdade é uma aspiração inerente ao ser humano e que a partir da idade
moderna tem impulsionado revoluções e gerado diversas transformações culturais e sociais.
Contudo, é tema ainda cercado de grande imprecisão, o que, aliado ao fato de
frequentemente se achar em rota de colisão com outros direitos, faz gerar intensas tensões,
muitas marcadas pela intolerância, que demandam do Direito resposta adequada à sua função
basilar de pacificação social.
Dentro deste quadro, é preciso averiguar se o direito à igualdade ostenta a natureza de
direito fundamental para, a partir disto, verificar o nível de proteção a que se sujeita e os
mecanismos de garantia que demanda. Eis a proposta do presente estudo.

DIREITOS FUNDAMENTAIS
Condição prévia ao tratamento do direito à igualdade é a averiguação de sua subsunção à

1

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Jurídica da UNIVALI.
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categoria de direito fundamental, posto que desta especial caracterização decorrem efeitos
qualificados.
Para esta tarefa, é de se buscar nos ensinamentos de Luigi Ferrajoli2 os critérios necessários
à identificação dos direitos fundamentais. Nesta senda, o autor italiano propõe sua identificação a
partir de três prismas distintos.
O primeiro é a da teoria do direito, que identifica os direitos fundamentais como aqueles
que “están adistrictos universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto cidadanos o
personas con capacidade de obrar, y que son por tanto indisbonibles e inalienables” 3 . A
consequência que desponta de plano desta definição é a subtração desses direitos da livre
disponibilidade da política e do mercado.
Já sob o enfoque do positivismo jurídico, são fundamentais os que assim se achem
marcados pela dogmática constitucional ou internacional. Nas palavras de Ferrajoli4:
Son derechos fundamentales, en el ordenamento italiano o alemán, los derechos universales e
indisponibles establecidos por el derecho positivo italiano o alemán. Son derechos fundamentales,
en el ordenamento internacional, los derechos universales e indisponibles establecidos em La
Declaración universal de los derechos humanos de 1948, em los Pactos internacionales de 1966 y en
las demás convenciones internacionales de los derechos humanos.

A terceira perspectiva proposta para identificar os direitos fundamentais advém da filosofia
política e tem como premissa a definição dos direitos que devem ser garantidos como
fundamentais.
Sob este enfoque, os primeiros direitos a serem qualificados como fundamentais são os
direitos inerentes à consecução da paz, ou seja, aqueles direitos cuja tutela e efetivação se
apresentem como condição necessária para o atingimento do ideal de paz, como o direito à vida, à
integridade pessoal, os direitos civis e políticos, os direitos de liberdade e os direitos sociais ligados
à sobrevivência do indivíduo.
Além disso, devem ser garantidos como fundamentais, os direitos relacionados à igualdade,
entendida esta como, em primeiro lugar, a igualdade “en los derechos de liberdad, que garantizan
el igual valor de todas las diferencias personales”; e, em segundo lugar, “igualdad en los derechos

2

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo. Trad. Perfecto A. Ibañes, et. al. Madri: Trotta, 2008.

3

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo, p. 42.

4

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo, p. 42-43.
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sociales, que garantizan la reducción de las desigualdades económicas y sociales”5.
Finalmente, devem ser qualificados como fundamentais os direitos que traduzam as leyes
del más débil. Estes direitos são resultado de lutas e movimentos revolucionários que
desvendaram opressões e discriminações até então tidas por normais e aceitáveis; e, uma vez
positivados em Constituição, passam a constituir garantia, sobretudo às minorias, contra a
opressão historicamente experimentada. São, assim, limitações contra poderes e defesa dos
indivíduos e grupos mais fracos frente à lei do mais forte6.

O DIREITO À IGUALDADE COMO DIREITO FUNDAMENTAL
Com estas considerações, é possível constatar ser o direito à igualdade um direito
fundamental.
Partindo da ótica proposta pela teoria do direito, e tendo como referencial histórico o
período decorrido desde os movimentos revolucionários de França e Estados Unidos, no final do
Século XVIII, é inerente à condição humana o respeito à equidade, em duplo sentido, seja através
da vedação de discriminações arbitrárias, seja através da necessidade de tratamento desigual
tendente a reduzir desigualdades fáticas.
Também sobre o prisma do positivismo jurídico se chega a mesma conclusão: o direito à
igualdade é fundamental.
No plano internacional, isto decorre da positivação desta prerrogativa já no Artigo I da
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o qual enuncia que “todos os seres humanos
nascem livres”, enunciação que é adiante complementada com a afirmação de que “todos são
iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei iguais em
dignidade e direitos” (Artigo VII).
Os ordenamentos nacionais também contemplam o direito à igualdade como fundamental,
como exemplifica a Constituição dos Estados Unidos, que em seu Bill of Rights traz disposições
protetivas à igualdade nas Emendas XIII, XIV e XV.
Do mesmo modo se opera no ordenamento brasileiro, cuja Constituição em vigor abre o
Título atinente aos direitos e garantias fundamentais asseverando que “todos são iguais perante a
5

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo, p. 43.

6

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo, p. 51.
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lei, sem distinção de qualquer natureza”, disposição esta corroborada pela determinação,
constante do inciso XLI do mesmo artigo, segundo a qual “a lei punirá qualquer discriminação
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”; e também pela que consta do inciso XLII, que
estatui ser “a prática do racismo crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei”.
Do mesmo modo, sob a ótica da filosofia do direito a igualdade se constitui em direito
fundamental, sobretudo em face da função de conformação e pacificação social que exerce, em
especial por inspirar o valor de tolerância entre os distintos grupos étnicos, culturais e religiosos
componentes da sociedade e por ser o elo propulsor de um grau mínimo de identidade e unidade
entre tais grupos7.

ACEPÇÃO DE IGUALDADE: UMA ABERTURA INTENCIONAL
Impende, nesta quadra, traçar algumas definições acerca do direito fundamental à
igualdade, sendo de se ressaltar, de plano, que como regra geral, tem se dado tratamento a este
princípio jurídico sem uma prévia delimitação de seu significado.
Como regra, esta indefinição conceitual se deve a uma opção consciente, não apenas
doutrinária, mas de técnica legislativa, tendente a permitir que o conceito esteja aberto às
adaptações que as transformações culturais, econômicas e comportamentais impõem a
determinada sociedade. Neste sentido é o magistério de Mariana Barbosa Cirne8:
[...] os princípios fundamentais (classicamente pensados como liberdade e igualdade) foram
formulados de moda a não terem nenhuma consistência semântica: são vazios de conteúdo. Logo,
podem ser vistos das mais diversas formas. Mas isto não é uma crítica aos direitos fundamentais e
sim um meio de viabilizar sua função.

Na mesma esteira a preleção de Giancarlo Corsi, sustendo que um tal expediente está a
serviço de uma aceitação universal do princípio e de sua maior maleabilidade face às
peculiaridades sociais9:
O princípio da igualdade, para tomarmos o exemplo mais evidente, é universalmente aceito apenas
porque, de fato, não especifica os critérios de sua aplicação; dizendo de outro modo, porque não

7

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo, p. 50.

8

CIRNE, Mariana Barbosa. Qual pode ser o papel do direito fundamental à igualdade em uma política de cotas raciais? Revista
Direitos Fundamentais e Justiça. Nº 18. Porto Alegre: jan/mar. 2012, p. 191.

9

CORSI, Giancarlo. Sociologia da Constituição. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Trad.
Juliana Neuenschwander. Nº 39. Belo Horizonte: jan/jun. 2001, p. 7.
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oferece nenhum elemento para seu reconhecimento. O reconhecimento da igualdade é deixado
para o aparato organizacional e apenas através do procedimento podem ser construídos argumentos
para que se decida se as diferenças encontradas são compatíveis como o princípio da igualdade.

Esta mesma inspiração norteia o pensamento de Luiz Armando Badin10, o qual, debruçado
sobre a experiência brasileira, assenta que “a falta de definição sobre o que devemos entender
por igualdade material talvez reflita mais a ausência desse consenso na sociedade brasileira do
que uma incoerência na argumentação jurídica”.
Contudo, esta indefinição é maior no que toca à dimensão material da igualdade,
porquanto, no que se refere à igualdade compreendida em seu aspecto formal, é amplamente
aceito o conceito de igualdade perante a lei, garantidora de tratamento isonômico a todos. Ou,
dito de outra forma, inibidora de qualquer discriminação.

IGUALDADE FORMAL
Consoante acima asseverado, o direito fundamental à igualdade revela dupla face, a
primeira identificada com sua dimensão formal.
Trata-se aqui da igualdade perante a lei, impositiva de igual tratamento na aplicação da lei
em relação a todos aqueles que se achem em idêntica posição.
A questão aqui, como ensina Alexy, amparado na produção jurisprudencial do Tribunal
Constitucional alemão, é de tratamento uniforme, que se resume na seguinte formulação: “se não
houver razão suficiente para um tratamento desigual, então o tratamento igual é obrigatório”11.
Esta disciplina é recorrente nas Constituições ocidentais, consoante espelha o art. 13, nº 1,
da Constituição portuguesa, ao enunciar que:
Nº 1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei.
Nº 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento
de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião,
convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação
sexual.

A mesma lógica é encontrada na Constituição brasileira de 1988, cujo art. 5º, já
mencionado, estatui que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. No
ponto, adverte o Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, que o Constituinte
10

BADIN, Luiz Armando. O princípio da igualdade na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Revista do Advogado.
Nº 117. São Paulo: out. 2012, p. 140.

11

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 408.
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de 1988 foi bastante explícito em proscrever discriminações arbitrárias. Veja-se:
Com essa expressão o legislador constituinte originário acolheu a ideia – que vem da tradição liberal,
especialmente da Declaração do Homem e do Cidadão francesa de 1789 - de que ao Estado não é
12
dado fazer qualquer distinção entre aqueles que se encontram sob seu abrigo .

Esta, então, a expressão mínima que se pode extrair da ideia de igualdade, obtida de sua
faceta formal, qual seja a garantia do mesmo tratamento de todos perante determinada norma e,
ainda, a vedação à discriminações arbitrárias13.
Daí a advertência de José Faria da Costa14, ao asseverar “que neste quadro, em um quadro
de igualdade formal, não há lugar a qualquer tipo de discriminação positiva, nem obviamente
qualquer tipo de discriminação negativa”.

IGUALDADE MATERIAL
Todavia, o conteúdo da igualdade não se esgota em seu aspecto formal, uma vez que este
direito se projeta também em uma dimensão material. E é nesta seara que a indefinição
conceitual é maior, propositadamente, como já asseverado.
Ainda que seja assim, para os efeitos visados neste trabalho, é mister buscar alguma
precisão para o aspecto material da igualdade, pois é só deste modo que se poderá propugnar
efetiva garantia a este direito, uma vez que, consoante lembra Zagrebelsky, a interpretação
constitucional não pode se pautar em critérios arbitrários que encontra resultados do mesmo
modo arbitrários, tendo a constituição como mero pretexto.
Ao contrário, a interpretação constitucional deve ser pautada pela supremacia da
constituição, cujos contornos basilares se encontram em “las normas constitucionales de
principio”, constitutivas das “matrices histórico-ideales del ordenamiento”, as quais “por un lado,
declaran las raíces y, por outro, indican una dirección. Ofrecen un punto de referencia en el
passado y, al mismo tiempo, orientan el futuro”15.

12

LEWANDOWSKI, Ricardo. Voto proferido na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186, p. 4.

13

Acolhe-se aqui a noção de arbitrariedade exposta por Alexy e extraída da jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão
segundo a qual “o enunciado da igualdade é violado se não é possível encontrar um fundamento razoável, que decorra da
natureza das coisas, ou uma razão objetivamente evidente para diferenciação ou tratamento igual feitos pela lei” (ALEXY, Robert.
Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 403).

14

COSTA, José Faria da. O princípio da igualdade, o Direito Penal e a Constituição. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 100.
São Paulo: jan/fev. 2013, p. 239.

15

ZAGREBELSKY, Gustavo. História y Constitución. Madri: Trotta, 2005, p. 89.
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Com efeito, a percepção da igualdade em sentido material demanda uma operação de
desigualização, tendente ao tratamento diferenciado àqueles que se encontrem em situação
diversa. Tal a formulação encontrada em Rui Barbosa16: A regra da igualdade não consiste senão
em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam.
Destarte, a mencionada necessidade de tratar os desiguais na medida de suas
desigualdades leva àquilo que Alexy denomina como dever de tratamento desigual, estampado no
seguinte enunciado: “Se não houver razão suficiente para a permissibilidade de um tratamento
igual, então, é obrigatório um tratamento desigual”17.
Esta orientação foi acolhida de forma enfática no julgamento da ADPF nº 186 pelo Supremo
Tribunal Federal, tendo o Ministro Ricardo Lewandoswki assentado a legitimidade e o fundamento
constitucional para tratamentos desiguais que tenham por ponto de partida a desigualdade fática,
verbis18:
[...] buscou [o Constituinte de 1988] emprestar a máxima concreção a esse importante postulado, de
maneira a assegurar a igualdade material ou substancial a todos os brasileiros e estrangeiros que
vivem no País, levando em consideração – é claro - a diferença que os distingue por razões naturais,
culturais, sociais, econômicas ou até mesmo acidentais, além de atentar, de modo especial, para a
desequiparação ocorrente no mundo dos fatos entre os distintos grupos sociais.

A igualdade, desta feita, parte do pressuposto inicial do respeito às diferenças, que não
autorizam tratamento discriminatório. Vai, contudo, além, pois sua perspectiva material poderá
requerer a diferença de tratamento, sempre com vistas ao resultado final de isonomia de fato
entre indivíduos, na exata conformação das exigências da democracia. Esta linha argumentativa é
bem sintetizada no magistério de Boaventura de Sousa Santos19:
[...] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser
diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que
reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as
desigualdades.

No entanto, é de se registrar que a ideia de igualdade material, ela própria, não exprime
uma concepção uniforme. Ao contrário, admite percepções distintas, as quais, dependendo da
vertente adotada, poderão ensejar níveis de intervenção estatal diversificados para atender ao
16

BARBOSA, Rui. Oração aos Moços: edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui
Barbosa, 1997, p. 26.

17

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 409.

18

LEWANDOWSKI, Ricardo. Voto proferido na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 186, p. 4.

19

SANTOS, Boaventura de Sousa Santos. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo multicultural. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 56.
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postulado da igualdade.

DIFERENTES PERCEPÇÕES DE IGUALDADE
Exposição bem lançada de tais concepções é encontrada em trabalho de Luiz Armando
Badin20, em que, analisando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal produzida acerca do
direito à igualdade, especialmente o julgamento proferido da ADPF 186, cataloga a igualdade
material como: a) igualdade material como igualdade de pontos de partida ou possibilidades; b)
igualdade material como igualdade de bens e oportunidades; c) igualdade material como inclusão
de grupos historicamente marginalizados (justiça distributiva).
Sob o primeiro prisma, da igualdade material como igualdade de pontos de partida ou
possibilidades, igualdade material significa a necessidade de que no ponto de partida, por exemplo
a seleção para ingresso no ensino superior, todos estejam em igualdade de condições (ostentem
as mesmas possibilidades).
Assim, partindo da realidade nacional, na qual o autor identifica uma disparidade na
educação básica e média entre brancos e negros, a igualdade material demandaria “igualar as
possibilidades iniciais de grupos que partem de linhas de largada diferentes para disputar uma
mesma corrida: o ingresso no Ensino Superior”21. Tal seria obtido, na hipótese aventada, mediante
a adoção de ações afirmativas.
Sob a vertente da igualdade material como igualdade de bens e oportunidades, para além
da igualdade no ponto de partida, pressupõe a realocação de bens e oportunidades ao longo do
percurso, de forma “dinâmica, para não permitir o surgimento de desigualdades ao longo do
caminho”22.
Logo, enquanto a primeira concepção não veja problemas no surgimento de desigualdades
futuras, desde que inexistam a princípio, no ponto de partida, a segunda pressupõe que a
intervenção estatal se dê sempre que algum desequilíbrio ocorra, sendo a tarefa equalizadora
marcada pelo dinamismo.
Por fim, no que tange à vertente nominada igualdade material como inclusão de grupos

20

BADIN, Luiz Armando. O princípio da igualdade na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, p. 135/143.

21

BADIN, Luiz Armando. O princípio da igualdade na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, p. 138.

22

BADIN, Luiz Armando. O princípio da igualdade na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, p. 138.
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historicamente marginalizados, preleciona o autor23:
[...] preocupa-se com a inclusão social de grupos excluídos ou marginalizados. E incluir, como se
sabe, não significa necessariamente igualar.
De acordo com essa concepção, uma sociedade materialmente justa até poderia conviver com
oportunidades discrepantes para cada um de seus membros e com desigualdades de bens, mas não
admitiria a exclusão de pessoas abaixo da linha de pobreza, por carência de condições existenciais
mais elementares à subsistência. Idéia de inclusão pressuporia um mínimo de direitos [...], mas que
não implica necessariamente a equalização de oportunidades ou a garantia da realocação igualitária
de bens e oportunidades.

Com efeito, é pertinente nesta quadra a advertência feita por Alexy, no sentido de que “a
escolha da interpretação do enunciado da igualdade depende da filosofia do Direito e do Estado
que se defende”24.
É dizer, a exata percepção do alcance deste direito demanda sua contextualização com a
realidade social em foco, examinada à luz dos direitos fundamentais insertos no texto
constitucional, os quais, inclusive, demandam o devido sopesamento entre si, em casos de
eventual colisão, cuja frequência é elevada em se tratando de promoção de igualdade real e
efetiva.
Destarte, com base nas considerações acima lançadas, pode-se conceituar25 igualdade
como o valor que impõe tratamento equânime a todos os indivíduos que compartilhem de uma
mesma sociedade, garantido em primeiro plano (formal) tratamento uniforme perante a Lei e o
Estado, o que se manifesta também na vedação de qualquer discriminação ou privilégio; e, num
segundo plano (material), que admite, e até determina, certas diferenciações de tratamento,
desde que, partindo-se de uma situação de desequilíbrio fático, em que um indivíduo ou grupo de
indivíduos se ache em desvantagem em relação a outro indivíduo ou grupo, um tal tratamento
distinto tenha por finalidade colocar a ambos em igualdade de condições.
O grande desafio é balancear adequadamente a aplicação deste direito, pois a mera
preservação da igualdade fática, sob pretexto do respeito à igualdade formal pode ser fonte de
23

BADIN, Luiz Armando. O princípio da igualdade na jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, p. 138/139.

24

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 409.

25

O conceito ora proposto visa apenas orientar a metodologia do presente trabalho, sem, contudo, ter a pretensão de encerrar a
discussão sobre o tema, especialmente por que, como lembra Mariana Barbosa Cirne: “a discussão sobre o conteúdo fluido da
igualdade (o que já aconteceu na criação da ideia de constituição surgida na França e nos Estados Unidos) garante a abertura
para um debate atual e futuro sobre a densificação desses direitos. [...] E aqui entra o papel do princípio da igualdade. Na
construção de um papel inclusivo na sociedade, que pode sempre ser problematizado e repensado. Em uma conceituação de
igualdade que tem se moldado “através dos tempos, às novas realidades sociais”. Ocorre aqui uma “agregação de significados no
decorrer da história, fazendo do princípio da igualdade o preceito complexo que ora se apresenta” (CIRNE, Mariana Barbosa.
Qual pode ser o papel do direito fundamental à igualdade em uma política de cotas raciais?, p. 197/198).
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manutenção de injustiças históricas, conforme bem adverte Alexy, ao afirmar que “em razão da
diversidade fática entre as pessoas, a igualdade jurídica sempre faz com que algumas
desigualdades fáticas sejam mantidas e, frequentemente acentuadas”. Deste modo, é imperioso
ter em mente que “quem quer promover igualdade fática tem que estar disposto a aceitar
igualdade jurídica” 26.

A PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DA IGUALDADE
Uma vez caracterizado o direito à igualdade como fundamental, impende verificar o
espectro de proteção a ele alcançado. Nesta senda, é de grande valia a lição de Ferrajoli acerca da
“esfera do indecidível”27.
Trata-se de um “conjunto de princípios que, na democracia, estão subtraídos da vontade
das maiorias” 28, espelhando uma noção jurídica, expressa nas constituições rígidas através de
cláusulas de indecidibilidade absoluta, pondo certas questões a salvo de reforma constitucional;
ou de indecidibilidade relativa, casos em que a reforma é possível, desde que observado
procedimento mais rígido.
Esses princípios são, em essência, limites e vínculos impostos ao poder público, inclusive ao
Poder Legislativo, que assumem o caráter de princípios jurídicos atestadores da legitimidade ou
invalidade da ação estatal, indo muito além da mera função de legitimação política das suas ações.
Entretanto, além de delimitar o que não pode ser decidido, este espectro do indecídivel
revela uma outra face, caracterizada pelas questões que devem ser decididas pelo Estado.
O conjunto das duas esferas, do que não pode ser decidido e do que deve ser decidido,
corresponde ao conjunto das garantias dos direitos constitucionalmente estabelecidos, dirigidas a
assegurar sua efetividade, projetando-se diante dos Poderes Constituídos, mas também em face
dos poderes privados, constituindo limites à autonomia negocial. É, pois, a faceta operativa do
garantismo29.
Em suma, a esfera do indecidível, em sua dupla acepção, constitui o traço distintivo da

26

ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 417.

27

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo, p. 102-104.

28

FERRAJOLI, Luigi. Democracia y Garantismo, p. 102.

29

Aqui toma-se a expressão garantismo como o estabelecimento de técnicas de garantia idôneas a assegurar o maior grau de
eficácia dos direitos constitucionalmente reconhecidos.
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democracia constitucional e marca a dimensão substancial da democracia, que é exatamente
aquilo que não pode ou que deva ser decidido, levando em conta, assim, a substância das
decisões, além de seu aspecto meramente procedimental.
Nesta ordem de ideias, assume a igualdade, em seu sentido formal, a função primeira de
impor limites a deliberações atentatórias ao respeito da igualdade de tratamento perante a lei
entre todos os indivíduos postos em semelhantes condições, bem como o respeito as diferenças
individuais, culturais, étnicas, políticas e religiosas, proscrevendo qualquer ação estatal ou privada
que se caracterize como discriminatória.
Assim, uma lei que proíba o culto de determinada religião, ou uma política empresarial que
favoreça os trabalhadores homens em detrimento das mulheres, pela simples razão do gênero,
invadem a esfera do indecidível e são, por isto, inconstitucionais.
De outro lado, a igualdade, agora apreendida em sua acepção material, tem uma ligação
muito estreita com a face da esfera do indecidível que impõe o dever de decidir e resolver certas
questões.
Isto porque ora se está a falar, precipuamente, de tratar desigualmente aos desiguais. Logo,
não discriminar já não é suficiente. É preciso promover, atuar positivamente, de modo a, mediante
desigualização jurídica, lograr-se a igualdade fática.
Por conseguinte, é dever do Estado, de qualquer Estado que contemple a igualdade em seu
rol de direitos fundamentais, a tomada de decisões políticas e a conseqüente implementação de
ações tendentes à redução das desigualdades sociais.
No caso do Brasil este imperativo da igualdade é reforçado pelas intenções declaradas pelo
Constituinte de 1988 no preâmbulo do Texto Magno30, bem como pelos objetivos fundamentais
traçados para o país31. É nesta mesma linha a preleção de Marco Aurélio de Mello32:
Pode-se afirmar, sem receio de equívoco, que se passou de uma igualização estática, meramente
negativa, no que se proibia a discriminação, para uma igualização eficaz, dinâmica, já que os verbos

30

Especialmente a manifestação do intento de “instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”.

31

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

32

MELLO, Marco Aurélio Mendes de Farias. Ação afirmativa: óptica constitucional. Revista da Escola Nacional de Magistratura, v.
1, n. 1, abr. 2006, p. 85.
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”construir”, “garantir”, “erradicar” e “promover” implicam, em si, mudança de óptica, ao denotar
“ação”. Não basta não discriminar. É preciso viabilizar – e encontramos, na Carta da República, base
para fazê-lo – as mesmas oportunidades. Há de ter-se como página virada o sistema simplesmente
principiológico. A postura deve ser, acima de tudo, afirmativa.

Neste quadro, resulta patente a constitucionalidade de medidas tendentes à reduzir o
quadro de desigualdade sociais, do que constituem exemplo as denominadas ações afirmativas33,
cuja finalidade é justamente a transformação da realidade fática, a fim de “provocar uma efetiva
igualação social, política, econômica no e segundo o Direito, tal como assegurado formal e
materialmente no sistema constitucional democrático”34.
Inconstitucionalidade haverá se, diante deste espaço reservado pelo constituinte como de
decisão obrigatória, o Estado não vier a decidir, pois com isto estará negligenciando os deveres
impostos pela Constituição, tendentes a resolver aquelas questões vislumbradas pelo Constituinte
como fundamentais, dentre as quais a igualdade se insere.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A igualdade é direito qualificado como direito fundamental, posto que satisfaz aos
pressupostos estabelecidos para receber esta qualificação pela teoria do Direito, pela filosofia
política e pelo positivismo jurídico, uma vez que assim é tratado pelos ordenamentos jurídicos
ocidentais, inclusive no caso específico do Brasil.
É um direito fundamental que, em primeiro plano, impõe tratamento equânime de todos
na aplicação da lei e que veda discriminações arbitrárias. E, em segundo plano, legitima e até
mesmo impõe tratamentos desiguais voltados à superação de desigualdades fáticas injustificáveis.
No primeiro caso, e tendo em conta a esfera do indecidível, devem ser tidas por
inconstitucionais políticas ou ações, governamentais ou privadas, que representem tratamento
desigual sem causa justificável e, portanto, marcados pela carga da discriminação.
Já no segundo caso, identificado com o aspecto material da igualdade, mera atitude
33

“Conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à
discriminação racial, de gênero e origem nacional, bem como para corrigir os efeitos presentes da discriminação praticada no
passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de acesso a bens fundamentais como educação e
emprego. [...] Em síntese, trata-se de políticas e de mecanismos de inclusão concebidas por entidades públicas, privadas e por
órgãos dotados de competência jurisdicional, com vistas à concretização de um objetivo constitucional universalmente
reconhecido – o da efetiva igualdade de oportunidades a que todos os serem humanos têm direito” [GOMES, Joaquim B.
Barbosa. Ação Afirmativa e Princípio Constitucional da Igualdade. (O Direito como Instrumento de Transformação Social. A
Experiência dos EUA). Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 40-41].

34

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Ação afirmativa: O conteúdo democrático do princípio da igualdade jurídica. Revista Trimestral
de Direito Público. Brasília: Malheiros. n. 131, jul./set. 1996, p. 285.
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omissiva não é suficiente, pois imponível aos entes e agentes públicos um dever de agir, voltado a
implementação de políticas e programas que tenham por foco a transformação da realidade
social, cultural e econômica a fim de superar os efeitos nefastos da discriminação do passado.
Trata-se de promover a igualdade de fato através da desigualização jurídica, como ocorre,
por exemplo, através das ações afirmativas. Este tipo de procedimento não é inconstitucional. Ao
contrário, está em consonância com a faceta da esfera do indecidível que estabelece o campo do
que deve ser decidido pelos poderes públicos.
As decisões a serem tomadas e os mecanismos para implementá-las se acham impregnados
por certa discricionariedade política, a ser exercida sempre no interesse da promoção de uma
sociedade mais justa, tarefa para a qual a ciência jurídica, especialmente a atividade
hermenêutica, tem um papel de grande relevância, consistente em revelar o real sentido, em
determinado espectro temporal e espacial, do direito à igualdade, pré-requisito para a efetiva
garantia deste direito fundamental.
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O FENÔMENO DA TRANSNACIONALIDADE E A ANÁLISE DO CONFLITO EM RELAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA NACIONAL

Vivian Bittencourt1

RESUMO
O presente artigo aborda uma discussão e análise acerca do consagrado princípio da
soberania nacional, analisado inicialmente na sua essência, a partir da sua evolução, e mais
adiante visto sob a ótica da influência do fenômeno da transnacionalidade, evento que se expande
constantemente, nos mais variados aspectos e setores da comunidade mundial. Neste contexto,
se faz importante abordar o conflito existente neste contexto em questões relacionadas ao globo,
em que, não raras vezes, nos deparamos com a resistência e o contraditório em relação à tão
presente transnacionalidade, em decorrência da imposição do princípio da soberania nacional,
motivo de polêmicas discussões pelo mundo e que geralmente envolvem questões primordiais e
influentes no desenvolvimento de toda a sociedade global, por isso a sua importância. Com a
análise do princípio da soberania nacional e da própria transnacionalidade, devemos refletir e
chegar a uma conclusão sobre qual a posição ocupada pelo referido princípio daqui por diante,
sendo ele redefinido e reinterpretado, porém, não extinto.

PALAVRAS-CHAVE: Princípio da soberania nacional. Transnacionalidade. Estado-nação.
INTRODUÇÃO
Um dos mais fortes princípios presentes em nossa história legislativa é o princípio da
soberania nacional, o qual vem estabelecido já no art. 1º da Constituição Federal como princípio
fundamental.
O presente artigo tem como objetivo fazer uma apresentação e uma análise sobre os
aspectos gerais do princípio constitucional da soberania nacional, no sentido de mencionar a sua

1
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Mestranda em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Advogada. E-mail: vivi_bit@hotmail.com
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conceituação individual e trazer uma análise sobre sua aplicação e objetivos, e, posteriormente,
apresentar uma abordagem sobre referido princípio frente à transnacionalidade sendo este último
um fenômeno global que ultrapassa as fronteiras do Estado Nacional, causando dúvidas, conflitos
e apreensões com relação a esse novo momento que tende apenas a se engrandecer, cujo
desenvolvimento acaba colocando em risco a soberania do Estado-nação e no mínimo trazendo à
baila as discussões sobre qual o seu verdadeiro papel diante destas mudanças e desta perspectiva
transnacional.
Isso porque, o princípio da soberania está sendo cada vez mais limitado por normas
internacionais e acordos regionais, o que faz com que se restrinja, justamente para poder ser
aceito no âmbito internacional.
Com relação ao fenômeno da transnacionalidade, constata-se que surge através da
globalização, da mundialização, da quebra de fronteiras, incentivada principalmente pelo
movimento econômico mundial, que flui à margem do Estado.
Desta forma, inevitável reparar que há um certo declínio do Estado-nação, ao mesmo
tempo em que o princípio da soberania também sofre com um evidente processo de desgaste,
colocando sua posição totalmente condicionada à globalização.
Neste contexto, o Estado-nação se vê sem condições de atender aos novos desafios
trazidos pela globalização, iniciando uma crise onde já não mantém indiscutível a sua condição de
soberano, tornando-se freqüentemente incapaz frente aos efeitos do fenômeno global nos mais
variados setores.
Várias foram as mudanças que ocorreram em nível mundial (internacional) ao longo dos
últimos anos, que tornam inevitável a discussão acerca do papel político-jurídico do Estado-nação
e a sua soberania, e a sua transformação diante da transnacionalidade.

O PRINCÍPIO DA SOBERANIA NACIONAL
O princípio da soberania é uma das bases que vem sustentar a idéia de Estado Moderno,
sendo uma de suas características fundamentais.
Há muitos autores que tentam definir o conceito de soberania, sendo que alguns entendem
que ela é um poder do Estado, enquanto outros entendem a soberania como uma qualidade deste
poder do Estado.
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Como exemplo do conceito relacionado ao poder, Valter Shuenquener de Araújo, entende
que o termo soberania “nos oferece a ideia de um grau supremo de hierarquia política, de um
poder supremo que não reconhece outro acima (suprema potestas superiorem non
recognoscens).”2
No entanto, ao longo da história, o conceito de soberania foi interpretado em vários
sentidos, sendo que para Jean Bodin (1520 a 1596) as guerras civis da época o fizeram crer que a
soberania seria a salvação do Estado, no sentido de que a solução seria a concentração dos
poderes na pessoa do soberano.3
Já para Hobbes (1588-1679), diante do estado de natureza caracterizado pela guerra de
todos contra todos, há a necessidade de se criar um poder central e unitário, evitando a
destruição do homem por ele mesmo.4
Por outro lado, o entendimento de Rousseau (1712-1778) nos traz o conceito de soberania
livre da noção de poder absoluto exercido por um único indivíduo e passa a transmitir a ideia de
que esse poder soberano deve ter por objetivo coordenar e compatibilizar a vontade de todos os
cidadãos.5
Na formação da vontade geral divulgada por Rousseau, cada indivíduo ganhará o equivalente ao que
perde para sair do estado de natureza e terá mais força para preservar os seus direitos uma vez
formada a sociedade civil. Não haveria excessos do soberano porque a obediência dos súditos à
6
vontade geral equivaleria à obediência à própria vontade.

Da obra Curso de Direito Constitucional Positivo, de José Afonso da Silva7, podemos extrair
que o princípio da soberania nacional constitui também um princípio de ordem econômica, sendo
que, o termo soberania significa, segundo ele, poder político supremo e independente, supremo
porque não é limitado internamente por nenhum outro poder e independente porque não é
obrigado a acatar regras externas e por estar em pé de igualdade com poderes supremos de
2

ARAÚJO, Valter Shuenquener de. Soberania (no direito internacional). In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi e
GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011, p. 1260.

3

ARAÚJO, Valter Shuenquener de. Soberania (no direito internacional). In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi e
GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de Princípios Jurídicos, p. 1.260.
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ARAÚJO, Valter Shuenquener de. Soberania (no direito internacional). In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi e
GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de Princípios Jurídicos, p. 1.261.
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ARAÚJO, Valter Shuenquener de. Soberania (no direito internacional). In: TORRES, Ricardo Lobo; KATAOKA, Eduardo Takemi e
GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de Princípios Jurídicos, p. 1.261.
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GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de Princípios Jurídicos, p. 1.261.
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outros povos.
Alguns autores entendem ainda, numa concepção normativista, que a soberania é uma
expressão da unidade de uma ordem, enquanto para outros ela seria uma qualidade essencial do
Estado, ou até mesmo, uma nota essencial do poder do Estado.
Partindo de um resumo e uma mescla de todas as teorias que se apresentam na tentativa
de conceituar o termo soberania, como princípio, o que podemos facilmente observar, é que, tal
termo está em todos os casos, ligado a uma concepção de poder.
Se vê, portanto, que mesmo quando entendida como o centro unificador de uma
determinada ordem, ainda assim, está caracterizada a soberania juntamente com a idéia de um
poder de unificação.
O que difere uma concepção de soberania das outras é justamente uma evolução, onde de
um sentido político, passa-se a vê-la a partir do ponto de vista jurídico.
Nota-se que a soberania, enquanto poder, não se preocupa se há legitimidade ou
juridicidade, importando tão somente que apresente a característica de ser absoluto.
Desta forma, a soberania, enquanto poder, não tolera confrontações, e necessita de meios
para impor suas determinações, sendo entendimento quase que unânime que a Soberania tem
como características a unidade, a indivisibilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade.
A ideia de soberania surgiu com o Estado de Direito na Revolução Francesa, cujo exercício
dessa soberania deveria ser controlado pelo direito.
A unidade da soberania se constata a partir da ideia de que não se admite num mesmo
Estado a existência de duas soberanias paralelas, e ainda mais, porque se constata que não existe
poder igual na ordem interna e menos ainda poder superior na ordem externa.
A primeira diz respeito aos poderes do Estado no âmbito interno. Trata-se da competência de um
Estado sobre seu território. Seria ela doutrinariamente caracterizada pela capacidade de um Estado
8
produzir suas normas jurídicas, de executá-las e de apreciar sua validade.

Por outro lado, a soberania externa está ligada à posição do Estado no âmbito
internacional, possuindo um sentido relacional no sentido da relação entre os Estados.

8

ARAÚJO, Valter Shuenquener de, op. cit., p. 1.262.
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A soberania de um Estado deve ser avaliada considerando-se simultaneamente os seus aspectos
interno e externo. Apenas será soberano o Estado cuja vontade puder fazer valer-se no cenário
internacional e que tiver condições de concretizar suas normas constitucionais através de seus
9
poderes instituídos.

Quanto à indivisibilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade da soberania, observa-se na
obra de Cleverson Ribeiro Borges, Aspectos da Soberania no Mundo Globalizado, que tais
características podem ser constatadas pelos seguintes fundamentos:
É indivisível porque se aplica a universalidade dos fatos ocorridos no Estado, sendo inadmissível a
existência de várias partes separadas do mesmo Estado, inalienável porque àquele que a detém
desaparece quando fica sem ela, seja o povo, a nação ou o Estado. E imprescritível porque nunca
10
seria superior se tivesse prazo certo de duração.

O mesmo autor afirma ainda, com relação ao significado e conceito de soberania que:
A Soberania, portanto, é sempre um processo e um fenômeno relacional, uma vez que depende
necessariamente do seu reconhecimento por parte dos demais Estados-Nação presentes na esfera
internacional. É entendida como a independência de cada país em relação a qualquer poder externo
que impeça ou limite a autonomia do Estado no plano externo, ainda quando demande
11
reconhecimento mútuo para ser validada.

Desta forma, quanto ao conceito da soberania não há dúvidas de que ela é inerente ao
Estado Moderno, porém, na situação atual da política mundial, tal característica do Estado é
colocada em destaque justamente pelo seu enfraquecimento e vulnerabilidade diante do
surgimento de um fenômeno que a passos lentos vem direcionando os caminhos a serem seguidos
por vários Estados paulatinamente, chamado de transnacionalidade.
Diante de tais considerações, resta clara a necessidade de se entender o significado do
termo transnacionalidade, e o seu efeito sobre o consagrado princípio constitucional da soberania
nacional.

O FENÔMENO DA TRANSNACIONALIDADE
Os princípios constitucionais são regras mestras do nosso ordenamento jurídico, que não
regem uma situação e um caso específico, pelo contrário, tem como característica a generalidade,
pois buscam guardar valores, por nós tidos como fundamentais.

9

Ibidem, p. 1.263.
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BORGES, Cleverson Ribeiro. Aspectos da soberania no mundo globalizado. Artigo publicado na internet, no site:
<http://www.inice pg.univap.br/cd/INIC_2007/trabalhos/sociais/inic/INICG00056_02O.pdf>. Acessado em 15.07.2012.
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O princípio da soberania, que até pouco tempo era tido como absoluto, guardando nossos
valores quanto à unidade do Estado e proteção em relação aos interesses externos, acabou por
tornar-se relativo, sendo alvo de discussões e questionamentos, principalmente quando se coloca
em posição de obstáculo ou empecilho aos interesses de outros Estados no caminho da
globalização.
Entende Valter Shuenquener de Araújo que o conceito de soberania não é, nem nunca foi
absoluto, sendo relativo em toda a sua evolução:
Até mesmo na época em que a monarquia se declarava absolutamente soberana, ainda assim o seu
poder era limitado pela vontade divina ou pelas leis da natureza. Havia algo que restringia a esfera
de atuação do soberano, mesmo que a vontade divina e a lei da natureza sejam conceitos de difícil
definição. O conceito de soberania não é (nem nunca foi) absoluto. No entanto, atualmente, a
12
relativização vem se tornando mais evidente, intensificada pelo fenômeno da globalização.

Segundo Cleverson Ribeiro Borges, ainda em sua obra Aspectos da Soberania no Mundo
Globalizado, há o entendimento de que:
... a globalização, principalmente em seu aspecto econômico, rompeu com toda a capacidade de
Soberania dos Estados, traduzindo-se em uma crescente interdependência econômica das nações,
13
materializada no fluxo do comércio, do capital, de pessoas e tecnologia entre elas.

O que se pode afirmar, é que a transnacionalidade, não é um fenômeno diferente da
globalização, pelo contrário, nasce justamente no seu contexto, apresentando, porém,
características próprias.
Desta forma, transnacionalização e globalização devem ser analisadas e abordadas de
forma conjunta, porque possuem características que as identificam, o que se vê, por exemplo, na
desterritorialização, na questão do desenvolvimento econômico mundial, na expansão capitalista,
na decadência e enfraquecimento da soberania e no surgimento (e possibilidades maiores) de um
ordenamento jurídico nascido à margem do Estado.
Segundo o entendimento de Joana Stelzer, em sua obra O Fenômeno da
Transnacionalização da Dimensão Jurídica:
A conceituação de Estado e, mais particularmente da soberania, tida antes como absoluta, tornou-se
relativa, divisível, passível de questionamentos, joguete das forças econômicas atuantes nas relações
14
mundiais.
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Toda essa abordagem sobre a nova face do princípio da soberania, se dá, de forma
obrigatória, em decorrência do surgimento gradativo de influências de âmbito transnacional que
acabam por afrontar o Estado em sua característica de soberano.
De forma clara e objetiva, Joana Stelzer e Everton das Neves Gonçalves, na obra Estado,
Globalização e Soberania: Fundamentos político jurídicos do fenômeno da transnacionalidade,
destacam:
Além das CTNs, poder-se-iam citar outras forças no plano transnacional que desafiam o Estado, a
exemplo das ONGs, e dos movimentos de libertação nacional, dos sindicatos, das igrejas, dos
organismos internacionais atípicos, do crime organizado, dos movimentos sociais e das organizações
anti-globalização. Em todos os casos, importa destacar a possibilidade de enfrentar o Estado,
posicionado de forma vulnerável frente aos desafios contemporâneos, não sendo mais a fronteira
territorial obstáculo suficiente de defesa, nas quais as demandas estão, de algum modo, envolvidas
15
com a globalização.

É possível, portanto, afirmar que a transnacionalidade está além da internacionalização, e
caracteriza-se dentre outros aspectos, pela desterritorialização das relações político-sociais, ou
seja, pelo traspasse das fronteiras, cujo incentivo e possibilidade se deu principalmente através do
desenvolvimento do capitalismo.
Essa transnacionalidade acaba por colocar o Estado em crise, suscitando inclusive a ideia de
sua transnacionalização, ou seja, a relativização dos seus princípios basilares no que for necessário
para se adaptar aos novos conceitos, até mesmo e principalmente, em relação ao princípio da
soberania.

A SOBERANIA FRENTE À TRANSNACIONALIDADE
Na realidade que estamos vivenciando, com a evolução da quebra de fronteiras cada vez
mais acentuada nos mais diversos setores, é inevitável que se perceba o tão discutido
enfraquecimento da soberania do Estado quando colocado em confronto com as forças externas
que se fortalecem através da globalização.
Porém, apesar dos novos acontecimentos, não há que se falar em extinção da soberania,
menos ainda da perda da identidade da unidade do Estado, sendo extremamente difícil, ao menos
até então, imaginar o mundo sem qualquer limitação de um Estado para o outro.
e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011.
15
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Obviamente, o poder supremo exercido pelo Estado já não pode mais ser aceito com a
mesma interpretação e nos mesmos moldes em que foi estabelecido, fazendo-se necessária uma
revisão da sua aplicação, adaptando-o à nossa realidade fática.
Além do mais, se a tendência é o crescimento cada vez mais acentuado do fenômeno da
transnacionalidade, saudável é que se faça essa análise e readequação do princípio da soberania
agora, para poder realocá-lo na situação de um provável Estado transnacional. Isso porque,
conforme se observa na obra Direito e Transnacionalidade, pelo entendimento dos professores
Paulo Marcio Cruz e Zenildo Bodnar:
No Estado Transnacional, não haveria espaço para se falar em soberania na sua concepção clássica.
As múltiplas relações existentes entre os Estados, a importância da atuação cooperativa destes em
prol de uma pauta axiológica comum, bem como a complexidade dos novos desafios exigiria uma
redefinição qualitativa e funcional para esta categoria. Tal redefinição pode encontrar uma
expressão jurídica na medida em que são transferidas, para novas organizações, faculdades
16
consideradas como inerentes à soberania tradicional.

O que não se pode deixar de mencionar, é que além de toda a questão econômica que
envolve o referido fenômeno, há que se levar em consideração que a aplicação do conceito de
soberania não se resume a este contexto. Assim como se vê que a transnacionalidade bate de
frente com a soberania estatal em assuntos relacionados aos direitos humanos, por exemplo, não
podemos esquecer que há todo um conjunto cultural que identifica cada nação de forma única e é
protegido e fortalecido pelo princípio da soberania.
Desta forma, sabemos que o assunto “soberania” é delicado e polêmico, principalmente
quando abordado sob o ponto de vista político, devendo haver a consciência de que, por mais
aberto a mudanças que seja o Estado quanto à questão transnacional, quando houver algum
conflito que desafie sua cultura, suas tradições, seus princípios e sua hegemonia perante o
restante do mundo, o princípio da Soberania do seu povo certamente prevalecerá.

Portanto, há que se pensar numa transnacionalidade que, se não unir os ideais dos Estados
em determinado aspecto, ao menos consiga respeitar seus princípios e sua cultura, principalmente
para evitar qualquer possibilidade de conflito armado, o que é totalmente possível quando se fala
em conflito entre Nações.
O fato é que a Soberania estará sempre presente, e só poderá ser colocada em segundo
16
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plano em benefício da transnacionalidade, quando se constatar que tal situação trará vantagens e
segurança para todos os envolvidos, numa ideia de bem estar mundial. Quanto à isso, haverá os
que dirão que para o bem estar mundial é necessário justamente enfrentar certas leis e princípios
de determinados países, como vemos ocorrendo corriqueiramente na questão de direitos
humanos.
Uma vez que os Estados permaneçam como protagonistas encarregados de criar e impor os
comandos normativos, a plenitude do exercício da soberania deve ser almejada e andar lado a lado
com a preservação de interesses humanitários, especialmente os relacionamentos com os direitos
humanos e o meio ambiente. A fragmentação estatal não pode desconsiderar que o planeta Terra é
17
único e nele habitam seres vivos que compartilham os mesmos recursos naturais esgotáveis.

No entanto, é evidente que, por uma questão de defesa da nação, tal princípio será
suscitado sempre que os costumes e a ideologia do país estiverem em iminente risco de
desrespeito e afronta.
No embate próprio do fenômeno da globalização entre a tendência de homogeneização de valores e
a preocupação com a preservação das diferenças, cabe ao Estado-nação propiciar um espaço de
discussão, ainda que no seio das instituições já existentes, capaz de legitimar as escolhas viáveis e
mais benéficas para os seus cidadãos, harmonizando, assim, os conflitos entre o universal e o
18
nacional e assegurando a preservação da sua soberania.

Assim, a Soberania estatal não se extinguirá, ao menos não por agora, sendo possível
apenas uma reanálise do seu conceito frente a realidade atual, colocando-a em uma posição
limitada, cuja limitação pode se dar inclusive em apenas alguns aspectos, mas sempre tendo voz
ativa e estando viva para defender os interesses do seu Estado-nação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o passar do tempo, não há como não perceber que, mesmo não havendo uma posição
unânime com relação ao conceito do termo soberania, várias são as alterações de suas
características tidas como consolidadas, quando analisamos a nossa realidade atual.
Destas alterações, podemos citar como exemplo a questão da limitação da soberania, pois
se vê, que, se já havia anteriormente doutrinadores que questionavam e negavam essa
característica de ser “ilimitada”, atualmente tudo indica que nas relações entre os países vêm
crescendo uma interdependência, cujo destaque se dá não só na questão econômica, mas
também na área de direitos humanos e meio ambiente, por exemplo, sendo tal relação cada vez
17
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mais intensa, incentivada pela globalização, e pela facilidade proporcionada pelos meios de
transporte e comunicação, que acabam por invadir e controlar vários aspectos do Estado-Nação
que deveriam estar sob o crivo da soberania, sendo tal situação causadora do gradativo
afastamento da característica da soberania “ilimitada”.
Porém, mesmo com todo o desenvolvimento do fenômeno da transnacionalidade e o
evidente enfraquecimento da soberania, não é possível imaginar a extinção do referido princípio,
isto porque, vê-se o seu enfraquecimento em alguns aspectos, mas não na sua totalidade, sendo
claro que sempre que algum Estado sentir-se invadido tanto em seu território quanto em seus
valores, é do princípio da Soberania Nacional que irá valer-se para fundamentar sua defesa e suas
argumentações em favor da “proteção” do seu povo.
Assim, conclui-se que, o que deverá ser feito, e que está sendo feito de maneira gradativa e
lenta, é a reanálise, reinterpretação e readaptação do princípio da soberania diante das reações
do mundo ao que se refere a transnacionalidade, mas não se imagina, até o presente momento, e
sequer num futuro próximo, a extinção de tal princípio.

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
ARAÚJO, Valter Shuenquener de. Soberania (no direito internacional). In: TORRES, Ricardo Lobo;
KATAOKA, Eduardo Takemi e GALDINO, Flavio (org.). Dicionário de Princípios Jurídicos. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2011.
BORGES, Cleverson Ribeiro. Aspectos da soberania no mundo globalizado. Artigo publicado na
internet,

no

site:

pg.univap.br/cd/INIC_2007/trabalhos/sociais/inic/INICG00056_02O.pdf>.

<http://www.inice
Acessado

em

15.07.2012.
CRUZ, Paulo Marcio; BODNAR, Zenildo. A Transnacionalidade e a emergência do estado e do
direito transnacionais. In CRUZ, Paulo Marcio e STELZER, Joana (org.). Direito e
Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011.
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30ª Edição. São Paulo: Malheiros,
2008.
SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente. São Paulo: Editora Atlas,
2001.
887
Produção Científica CEJURPS – 2015

STELZER, Joana; GONÇALVES, Everton das Neves. Estado, globalização e soberania: fundamentos
político jurídicos do fenômeno da transnacionalidade. Publicado na Internet, no site:
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/1915.pdf>.
Acessado em: 15.07.2012.
STELZER, Joana. O fenômeno da transnacionalização da dimensão jurídica. In CRUZ, Paulo Marcio
e STELZER, Joana (org.). Direito e Transnacionalidade. Curitiba: Juruá, 2011.

888
Produção Científica CEJURPS – 2015

O DUALISMO ENTRE DIREITO PENAL DO INIMIGO E O DIREITO PENAL COMUM E A
FABRICAÇÃO DE INIMIGOS NO ESTADO BRASILEIRO

Wagner Camilo dos Santos1

RESUMO
O presente trabalho, utilizando-se do método indutivo de pesquisa, tem como objetivo
analisar de forma sucinta o conceito de Direito Penal do Inimigo, apresentando seu dualismo em
relação ao Direito Penal que conhecemos, haja vista que hoje é um dos assuntos mais discutidos
em diversas áreas das ciências penais. Por seguinte, tratar-se-á sobre a legitimidade e aplicação no
ordenamento jurídico brasileiro, com exemplos de aplicação mundial. E por fim apresentar-se-á a
necessidade de criar óbices a aplicação futura do pensamento de Jakobs, sob pena de se criar um
Estado exceção onde a sociedade viverá em permanente estado de guerra, construindo uma
fábrica de inimigos onde todos e qualquer um será um individuo perigoso em potencial. O
trabalho finaliza-se com as considerações finais nas quais serão narrados os resultados da
presente pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Direito Penal do Inimigo. Pena. Legitimidade. Inimigo. Função
da Pena. Relativização das Garantias individuais.

INTRODUÇÃO
Escrever sobre o Direito Penal do Inimigo e seu dualismo comparado ao Direito Penal
instituído, é diagnosticar de forma ampla a teoria da pena e sua aplicação pelo sistema. A
transmutação de valores ou ainda a ausência dos mesmos, cria uma forma de regulação penal que
perpassa pela teoria de prevenção negativa do crime.
O medo e as necessidades sociais e político-estatais encampam o ordenamento jurídico
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como instrumento transitório de construção de novas formas jurídicas, que dispensam a
legitimidade, limites e função social. O estado de guerra é transportado ao ordenamento jurídico
não mais como exceção, mas como regra.
A supressão de elementos penais como proporcionalidade e imputação, relativização do
processo, a diminuição dos conceitos de Direitos Humanos e das garantias fundamentais, usados
em prol da proteção da estrutura estatal e das relações de Poder hierarquizadas entre Estado e
sociedade, cria um novo conceito de Direito, que trazem como símbolos de instituições criadas as
prisões de Guantánamo e Abu-Grhaib.
O dualismo que deve ser diagnosticado por meio deste estudo, diz respeito à convicção da
conservação do Estado de Democrático de Direito, seu compromisso celebrado na consagração
das garantias fundamentais, traduzindo o Direito Penal como algo, que se utiliza da violência e da
coação, contudo respeitando em seu máximo, o humanitarismo, sem diminuição na
personalização do cidadão, de seus direitos mais íntimos e fundamentais como pessoa,
fomentando o medo e fabricando Mersault2 no mundo inteiro.
Vale ressaltar, que esta pesquisa não tem pretensão de esgotar o assunto, mas apenas
realizar breve analise diante da necessidade de encontrar ações que possam efetivamente agir no
cerne das questões penais.

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO.
O Leviatã, monstro metafórico de Thomas Hobbes 3 , nunca esteve tão presente na
salvaguarda do Estado como no discurso de Günter Jakobs acerca do Direito Penal do Inimigo. A
transposição abstrata de fatos futuros na contramão do Direito Penal do Cidadão simples
estabelece um Direito Penal Draconiano, totalitário, estabelecendo um pretenso desequilíbrio
entre a importância do Estado e o cidadão.
O discurso do autor da teoria trabalhada, não nota tal ramo perpendicular ao Direito Penal,
como medidas de exceção, estabelecendo um viés de um arcabouço regulatório de vigilância e
punição, sem hierarquia com o objeto ao qual protege, qual seja, a sociedade constitucional

2

Protagonista do romance de Albert Camus, sentenciado a morte por não ter chorado no enterro de sua mãe. Camus, Albert . O
Estrangeiro. 16ª edição. São Paulo: Ed. Record, 1997.

3

HOBBES, Thomas. Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil. Trad. Rosina D´Angina. Consultor Jurídico
Thelio de Magalhães. 2ª Ed. São Paulo: Martin Claret, 2012.
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representada pelo Estado.
Na contramão dos países europeus, os Estados Unidos estabelecem tais medidas de coação
como medidas do esforço de guerra, desenvolvendo a figura do inimigo a cada dia em eterna
construção4. De outra maneira o conjunto de países que integram o velho mundo reclama uma
legitimidade constitucional ao ramo, mesmo com a iminente ameaça ao Direito Penal por seu
conjunto5.
O Direito Penal quando de sua recepção por um Estado, tanto de forma legal quanto de
forma cognitiva, fragiliza a noção de democracia e estabelece uma linha tênue nos contornos dos
direitos universais do homem. Em tempos sombrios, chega a hora de decidir entre políticas de
exceção6 e a garantia dos direitos fundamentais.
O dilema estabelecido desconstrói uma longa história de construção política de liberdades,
garantias e uma gama de direitos fundamentais adquiridos a sangue em face das barbáries
cometidas pelo Estado na sua eterna buscam de manutenção do status quo, do poder e da ordem
por ele estabelecida.
Fica visível a visão de Manuel Cancio Meliá7, que o instituto do Direito Penal do Inimigo tem
pelo máximo objetivo, proteger o Estado e a ordem, e ai não se inclui a ordem jurídica de forma
estrita, do cidadão, estabelecendo-o como o Inimigo. Por isso uma visão tão aproximada do
discurso de Jakobs com o pensamento de Hobbes.
Apesar de o grande pensador do Direito Penal do inimigo sustentar sua tese desde o século
passado, seu pensamento toma força em nível mundial, a partir dos acontecimentos de 11 de
setembro de 2001, e a idéia estadunidense de “guerra ao terror”. A partir deste fato emblemático,
na qual, ocidente e oriente, voltaram a se enfrentar em novas cruzadas, a idéia de garantias
fundamentais e democracia tomaram novas formas, surgindo daí, novas verdades e outras formas
jurídicas.
Para André Luis Callegari e Nereu José Giacomolli, há uma grande ruptura na observância
entre a soberania do Estado e os Direitos Humanos, estabelecendo um confronto dialético. Neste

4

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas. 6º Ed. Org. e Trad. André Luis
Gallegari e Nereu José Giacomoli. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 12.

5

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 12.

6

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 116.

7

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas.
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caso, no Direito Penal do Inimigo, toma-se como exigência do Direito, que a norma há sempre de
preponderar sobre o ilícito e da mesma forma sobre o cidadão, sem critérios e princípios de
proporcionalidade e dignidade da pessoa humana8.
O discurso de Günter Jakobs desnuda a figura do ser humano, ou seja, retira do homem sua
condição de cidadão, bem como no caso de transgressão da norma, retira a qualidade de
individuo, como pessoa que praticou um crime, estabelecendo mecanismos punitivos ilegítimos,
transformando-o em combatente, um guerreiro, punindo-o como um inimigo do Estado e da
sociedade9.
A pena não só significa algo, mas também produz fisicamente algo. Nesta medida, a coação não
pretende significar nada, mas quer ser efetiva, isto é que não se dirige contra a pessoa em Direito,
mas contra o individuo perigoso. Isto talvez se perceba, com especial clareza, quando se passa do
efeito de segurança da pena privativa de liberdade à custódia de segurança, enquanto medida de
10
segurança .

A posição dos juristas brasileiros ainda de forma uníssona visa a contramão do pensamento
de Jakobs. Muito se fala que tal posição se dá devido a falta de “inimigos” do Estado, ou seja,
ações terroristas em território nacional ou visando este. Mas tais argumentações carecem de
materialização e, portanto, trabalha-se hodiernamente com o afastamento do Estado de exceção.
Defendemos que a intervenção do Estado, através do Direito Penal, encontra limites na Carta
Constitucional. Por isso, o tratamento há de preservar as garantias constitucionais substanciais e
formais, sob pena de não ser direito penal legítimo. A supressão e a relativização das garantias
constitucionais e despersonaliza o ser humano, fomentando a metodologia do terror, repressiva de
11
idéias, de certos grupos de autores e não de fatos .

O Direito Penal do Inimigo é uma afronta a evolução do Direito Penal, que busca, com o
mínimo de violência contra o cidadão, obedecer aos princípios e limites constitucionais, sempre
afastando a idéia de guerra e de um Estado de Exceção.

O DIREITO PENAL DO INIMIGO E O PENSAMENTO DE GUNTHER JAKOBS
O penalista Günter Jakobs constrói seu pensamento na crença que o uso da pena deve
servir como uma arma contra a criminalidade no sentido mais extremo do pensamento. O filósofo
decreta a falência do instituto da prevenção positiva do direito penal no sentido da função da

8

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 15.

9

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 15.

10

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 16.

11

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 16.
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pena e da reabilitação do condenado.
Desta feita, surge como um salmo em seus estudos a teoria da prevenção negativa, onde os
meios de regulação penal agem na preparação intelectual antes mesmo dos atos preparatórios.
Apesar de pregar um novo ramo do Direito Penal, sua teoria é tida como alienígena no
ordenamento brasileiro em relação à ciência criminal.
Elementos do tipo bem como os sujeitos penais são transmutados e reordenados conforme
sua importância de proteção e de imputação em relação ao Estado e a ordem constituída,
deixando em menor grau de importância o cidadão.
... se encontra um grande potencial critico na construção proposta por Jakobs: desde o ponto de
vista aqui adotado se constata – como outros tem feito, mas de outras perspectivas – que aquilo
que pode denominar-se de Direito do Inimigo, não pode ser Direito. Dito de outro modo: é algo
distinto do que habitualmente se chama Direito Penal em nossos sistemas jurídicos-políticos. E este
12
não é um fenômeno qualquer, uma oscilação político criminal habitual .

Para uma maior clareza do abismo que se abre entre o pensamento de Jakobs e o Direito
Penal no Brasil, partir-se-ia de uma forma específica da gravidade da pena. Enquanto na norma em
exercício com observância constitucional tendo como base a garantia dos direitos fundamentais,
independentemente da gravidade da conduta do agente, este há de ser punida criminalmente
como transgressora da norma penal, como pessoa13 que apesar de punido, com uma função penal
de, acima do entendimento de simples punição, ressocialização, jamais perderá sua condição de
cidadão.
O Direito Penal do Inimigo separa em duas figuras distintas o sujeito penal, o cidadão,
aquele criminoso comum, de crimes contra a sociedade sem causas maiores a ordem estatal e do
poder estabelecido. Enquanto os postulados do Direito Penal de fato transitam dos princípios
democráticos do Direito Penal, na observância do fato e da culpabilidade, onde o crime só
acontece quando da desobediência da norma, Jakobs parte a uma construção penal
“discriminatória do Direito Penal com observância no autor e na sua periculosidade.
Se de um lado os críticos ao pensamento de Jakobs discursam que

os paradigmas

preconizados pelo Direito Penal do Inimigo mostram aos seus inimigos toda a sua incompetência
Estatal, ao se reagir com irracionalidade, ao diferenciar o cidadão do “outro”14, para o criminalista

12

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 11.

13

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 15.

14

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 16.
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a única defesa contra a desconstrução da ordem estatal é revelar a verdadeira face do Leviatã. Em
outras palavras, levar à guerra a quem traz a guerra ao Estado.
A construção do pensamento do penalista alemão toma como base da formação social, a
metáfora usada pelos contratualistas, sendo em razão da utilização da força por meio do Leviatã
de Hobbes, seja pela figura do inimigo de Rousseau15:
Qualquer malfeitor que ataque o direito social deixa de ser membro do Estado, posto que se
encontre em guerra com este, como demonstra a pena pronunciada contra o malfeitor. A
conseqüência diz assim: ao culpado se lhe faz morrer mais como inimigo do que como cidadão.

Tem influência neste pensamento, parte da base teórica do filosofo, no sentido da perda
dos direitos de cidadão quando do descumprimento da ordem contratual social, objeto além da
norma. Novamente frisa-se que, seu entendimento coloca o Estado acima da ordem jurídica,
sendo que o primeiro pode utilizar a norma de sob novas formas em observância a sua própria
perpetuação.
São especialmente aqueles autores que fundamentam o Estado de modo estrito, mediante um
contrato, entendem o delito no sentido de que o delinqüente infringe o contrato, de maneira que já
não participa dos benefícios deste: a partir desse momento, já não vive com os demais dentro de
16
uma relação jurídica .

A função da pena se constrói de forma oposta ao que se observa no Direito Penal comum.
O Direito Penal do Inimigo busca a produção de “algo” fisicamente17. A pena ao “cidadão” seria
uma reação contra-fatica dotada do significado simbólico de afirmação da validade da norma
como contradição ao fato passado do crime, cuja natureza de negação da validade da norma a
pena pretende reprimir18.
Jakobs concebe a pena para o “inimigo” como medida de força dotada do efeito físico de
custódia de segurança, como obstáculo antecipado ao fato futuro do crime, cuja natureza de
negação da validade da norma pretende prevenir19. A coação é física em si mesmo como proteção
ao Estado e exemplo ao inimigo. A figura da pessoa é totalmente descartada, dando lugar ao
individuo perigoso, protagonista do fato criminoso presente e futuro, que devem ser punidos

15

ROUSSEAU, Jean Jaques. O Contrato Social. Coleção LEPM Pocket. 1ª Ed. São Paulo: LEPM editora, 2007.

16

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 24.

17

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 22

18

SANTOS, Juarez Cirino dos. O Direito Penal do Inimigo ou o Discurso do Direito Penal Desigual. Disponível em
http://www.cirino.com.br/artigos/jcs/Direito%20penal%20do%20inimigo.pdf/. Acesso em 10/03/2015. p. 2.

19

SANTOS, Juarez Cirino dos. O Direito Penal do Inimigo ou o Discurso do Direito Penal Desigual. Disponível em
http://www.cirino.com.br/artigos/jcs/Direito%20penal%20do%20inimigo.pdf/. Acesso em 10/03/2015. p. 3.
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agora.
[...] a coação não pretende significar nada, mas quer ser efetiva, isto é, que não se dirige contra a
pessoa em Direito, mas contra o individuo perigoso. Isto talvez se aperceba, com especial clareza,
quando se passa do efeito de segurança da pena privativa de liberdade à custódia de segurança
enquanto medida de segurança. Nesse caso, a perspectiva não só contempla retrospectivamente o
fato passado que deve ser submetido a juízo, mas também se dirige – e, sobretudo – para frente, ao
futuro no qual uma tendência de se cometer crimes de considerável gravidade poderia ter efeitos
20
perigosos para a generalidade .

Analisa-se na citação acima, diferenciações preponderantes entre os dois Direitos Penais.
No Direito Penal Comum, chamado de Direito Penal do Cidadão por Jakobs, isola-se a figura do
“criminoso”, cidadão que infringe ou infringiu a lei e terá tal momento de suas ações dissecado
por um juízo, que buscará, pelo menos em tese, a ressocialização do agente, que nunca deixará de
ser parte da sociedade.
Por uma linha paralela, contudo na direção contrária, o Direito Penal do Inimigo,
desconstrói a cidadania, com todas as suas implicações sociais, políticas e jurídicas, isolando a
figura do individuo perigoso. Na verdade tal instituto está eivado de qualquer atemporalidade.
Enquanto no Direito Penal comum, as relações de poder entre o Estado e o individuo se
manifestam por meio do Direito, no Direito pregado por Günther Jakobs, a relação é por meio de
coação, tendo como dois pilares para o emprego da força, punição e vigilância.
Reflexão se faz no sentido em que a lei é simbolizada no corpo punido21. Todavia para que
se passe a impor suplícios à vontade do Estado, segregando-o, pela custódia, deixa-se de lado toda
a questão constitucional, executando a pena em um templo político. Admitisse ai que a coação
física se transforme em um antecedente e uma conseqüência ao mesmo tempo.
Se em Beccaria22 encontramos a ideologia da defesa da sociedade, onde o Direito Penal
deveria proteger o cidadão, por meio de uma pena proporcional, Jakobs materializa o interesse
das relações de Poder do Estado em si mesmo onde legalidade e ilegalidade se confundem em um
amalgama e na mesma proporção são aceitos em um regime de tolerância e segurança. Há
mascarado por de trás deste pensamento um retrocesso a era clássica dos tempos do suplício,
onde as manifestações públicas teriam a intenção de servir de exemplo ao inimigo do soberano.
O Direito Penal do Inimigo surge como uma realidade que revela uma pretensa falência do
20

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 22/23.
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FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. São Paulo: Ed Petrópolis, 2012 . p. 45
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BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Hemus, 1993.

895
Produção Científica CEJURPS – 2015

Direito Penal comum em combater o perigo real ao Estado. Revela ainda que, toda a vigilância até
agora aplicada pelos meios de regulação da ciência não são o bastante, nem mesmo todo o
complexo mecanismo de moldagem do homem passivo, por seus métodos de disciplina dos
corpos23, se fazem satisfatórios ao combate do indivíduo que se nega a deixar se manipular pelo
discurso do homem delinqüente.
Se até então o Poder Disciplinador24 em sua técnica de separar e dividir para melhor
controlar o indivíduo e moldá-lo como ser dócil, homem pacífico no Direito Penal comum, os
atentados de 11 de setembro se mostraram desejosos de técnicas de coação física extremada ou
da erradicação do individuo perigoso a partir de sua materialização e perda do status de cidadão.
Sendo usado em alguns países como Estados Unidos e Itália, o Direito Penal do Inimigo tem
sua genealogia resquícios da tortura do século XVI, XVII bem como a mascara imposta pelo
iluminismo quando travestido de humanismo. Surge, apesar de eivado de elementos e saberes
antigos, como ferramenta de aspecto político e jurídico novo nestes tempos, como evolução do
poder de punir do Estado.
As práticas sociais podem chegar a engendrar domínios de saber que não somente fazem aparecer
novos objetos, novos conceitos, novas técnicas, mas também fazem nascerem formas totalmente
25
novas de sujeitos e de sujeitos de conhecimento .

Ve-se na assertiva acima, que no ponto de mutabilidade do Direito e mais especificamente
no Direito Penal, Foucault e Jakobs concordam entre si, todavia, este é o único ponto. E tal
mutabilidade se da pelas manifestações de paradigmas dominantes. Nascimento de novos saberes
e novas formas de manutenção dos poderes. Pode-se dizer que Jakobs é a materialização do
pensamento de Foucault acerca da pena, do homem criminoso e da coação pelo poder
disciplinador.
Respeitando um principio constitucional, um ordenamento jurídico deve manter dentro do
Direito também o criminoso, por duas razões: o delinqüente tem direito a voltar a ajustar-se, com
a sociedade, e para isso deve manter seu status de pessoa, de cidadão, em todo caso deve ser
mantido como parte do corpo social e contratante do Estado26.

23

FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. São Paulo: Ed Petrópolis, 2012 . p. 37.
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FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. São Paulo: Ed Petrópolis, 2012 . p. 77

25

FOUCAULT, Michel. A Verdade e as Formas Jurídicas. Trad. Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais.
Supervisão final do texto Léa Porto de Abreu Novaes. Rio de Janeiro: Nau Editora, 2003. p. 8.
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A idéia de cidadania em qualquer circunstancia delitiva é impensável para o Direito Penal
do Inimigo que não vê o delinqüente em Estado de natureza, como pregava Hobbes (Leviatã ), e
sim e um permanente Estado de Guerra e portanto, como prega Kant, poderá ser combatido como
inimigo e deverá abandonar sua condição por meio da despersonalização27.
Desta forma é que se pretende disseminar a visão filosófica e acadêmica para a teorização
acerca do Direito Penal, por sua genealogia como fato social, fruto de relações de poderes em
esfera macro, no deslinde de sua identidade como evolução ou retrocesso do Direito Penal do
Cidadão.

A LEGITIMIDADE DO DIREITO PENAL DO INIMIGO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
BRASILEIRO
A implantação de um Direito Penal que exerce a inobservância do ordenamento jurídico
reestrutura o caráter democrático constitucional do Estado. Desta forma, as relações de Poder
destoam da normalidade social e jurídica do atual arcabouço do contrato social.
Enquanto se analisa o Direito Penal comum como resultante das relações de Poder entre os
cidadãos e o Estado, em um sentido na qual, o contratante desta sociedade repassa a faculdade de
coação e violência ao Estado em troca de segurança e liberdade vigiada, no Direito Penal do
Inimigo a relação de Poder inexiste, sendo este, centralizado no Estado, ou seja,
institucionalizando o Poder.
Entra em cena o choque entre positivismo jurídico e realismo jurídico. Não há dúvidas que,
em se tratando da implantação de um novo segmento de um Direto Penal, é condição “sine qua
non” aplicação de limites das garantias fundamentais, direitos individuais e o garantismo
constitucional.
Quando se aborda uma valoração do Direito Penal do inimigo como parte do ordenamento jurídicopenal, sobretudo se pergunta se deve ser aceito como inevitável segmento instrumental de um
Direito Penal moderno. Para responder esta pergunta de modo negativo, em primeiro lugar, pode-se
recorrer aos pressupostos de legitimidade mais ou menos externos ao sistema jurídico penal no
sentido estrito: não deve haver Direito Penal do Inimigo porque é politicamente errôneo ou
inconstitucional. De outro lado, pode argumentar-se dentro do paradigma de segurança ou
efetividade no qual a questão é situada habitualmente pelos agentes políticos que promovem este

27

KANT, Immanuel . A Paz Perpétua. Coleção L&PM Pocket, 1ª Ed. São Paulo. Editora L&PM p. 27.
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tipo de normas penais: O Direito Penal do Inimigo não deve ser porque não contribuí a prevenção
28
policial-fática de delitos .

A indagação feita pelos pensadores do tema perpassa acerca do não enfrentamento dos
problemas com “inimigos” do Estado. No Brasil, o tráfico de drogas não se equipara ao problema
enfrentado pela Colômbia, que enfrenta tal feita em escala de uma guerra civil. O crime
organizado não pretende desmantelar a estrutura atual do Estado brasileiro e assume patamares
na estrutura governamental, onde a organização do sistema político e eleitoral o favorece com
certa anuência do cidadão, diferentemente do problema italiano com a máfia, onde o Direito
Penal do Inimigo é fortemente aplicado; e por fim, o Brasil não é alvo de “terroristas” religiosos ou
separatistas, como no caso dos fundamentalistas islâmicos, do grupo basco e do exercito
republicano irlandês.
Portanto o Brasil se sustenta, estabelecendo o Direito Penal do Inimigo como um ramo
ilegítimo em seu aparelho jurídico, pois desconhece, juridicamente, o instituto INIMIGO. Para uma
melhor compreensão, o Estado brasileiro desconhece o individuo perigoso de Jakobs e observa o
homem delinqüente de Lombroso29.
Todavia com já mencionado neste trabalho, o realismo jurídico vivido pelo Brasil estabelece
outra realidade de formas jurídicas. Todavia, com a imutabilidade do Direito, a cena pode ser
modificada a qualquer tempo, tanto é que, o campo fértil para tal medida se dá na criminalização
desmedida de atos. O realismo jurídico de necessidade e o ambiente social e histórico constroem
o direito.
No decorrer do pensamento jurídico do século XX, em diversos momentos, houve teóricos do direito
que buscaram captar o momento constitutivo da experiência jurídica não tanto nos ideais de justiça
nos quais se inspiram os homens ou dizem inspirar-se, ou ainda nos ordenamentos jurídicos
constitutivos, mas sim na realidade social, onde o direito se forma e se transforma, nas ações dos
homens que fazem e desfazem com seu comportamento as regras de conduta que os governam.
Poderíamos dizer que esses movimentos, dentre os vários aspectos pelos quais apresentam o
fenômeno jurídico, colocaram em relevo a eficácia, mais do que a justiça e a validade. Travam uma
batalha em duas frentes: contra o jusnaturalismo, que teria uma concepção ideal do direito, e contra
o positivismo em sentido estrito, que tem uma concepção formal do direito. Em antítese ao
primeiro, essas correntes podem ser chamadas de realistas, e ao segundo, conteudisticas, no sentido
de que não vêem o direito como deve ser, mas como efetivamente é, e nem o entende como
complexo de normas válidas, mas como normas efetivamente aplicadas em uma determinada
30
sociedade .
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A troca da liberdade, mesmo que vigiada, pela segurança, a aplicação da violência por meio
do medo, e as relações de vigilância individual podem existir em um realismo jurídico futuro, como
já existiu no passado quando da Ditadura militar a partir de 1964, quando o Estado Brasileiro
construiu seu inimigo comunista. Não seria novidade se o Estado reinventasse instrumentos, por
meio do Direito Penal do Inimigo que não falasse com seus cidadãos, mas que ameaçasse seus
inimigos31.
Contudo, é absolutamente fácil, no sentido positivista, afirmar que o Direito Penal do
Inimigo não mantém caráter de legitimidade no ordenamento jurídico nacional. Todavia pode-se
observá-lo travestido em normas constitucionais no Estado de Exceção. A diferenciação básica e
superficial, dentre outras, é o tempo de duração. Enquanto o Estado de Exceção deve ter um
tempo de duração determinado e ser aplicado na exceção da regra legal, o Direito Penal do
Inimigo se sustenta pela sua permanência no tempo indeterminado e se constitui como a regra
legal estabelecida.
O direito de necessidade do Estado só é compatível com o Estado Democrático, constitucionalmente
conformado, quando na própria Lei Fundamental se fixarem os pressupostos, as competências, os
32
instrumentos, os procedimentos e as conseqüências jurídicas da Constituição de Exceção .

No entanto, observa-se que ambos buscam a proteção Estatal e da ordem pública, e de
outro lado a manutenção do Poder estabelecido de forma institucional. Na concepção de Carl
Schmitt, a ordem jurídica, necessita sustentar-se em decisão contra majoritária e não em norma
de consenso. A ordem soberana estabelece e zela pelas questões de ordem e segurança, que na
sua maioria das vezes pautam-se em situações de exceção33.
Vislumbra-se nas palavras de Schmitt a receita para o Direito Penal do Inimigo como
situações de exceção dentro de uma normalidade jurídica que se prolongam pelo tempo como
norma estabelecida.
O sistema constitucional em seus dispositivos de exceção estabelece parâmetros e limites
para a aplicação e interrupção, com o máximo cuidado de atingir a integridade da ordem pública e
da estrutura estatal, tendo com principal lastro o tempo de vigência da medida.
Tanto as medidas de Exceção quanto as do Direito Penal do Inimigo podem ser campos

31
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férteis para desconstrução do Estado Democrático de Direito, suas relações com o cidadão, e o
estabelecimento de um Estado de Exceção, distribuindo selos de cidadania.
José Afonso da Silva34 ainda destaca que:
Sem que se verifique a necessidade, o estado de exceção configurará puro golpe de estado, simples
arbítrio; sem atenção ao princípio da temporariedade, sem que se fixe tempo limitado para vigência
da legalidade extraordinária, o estado de exceção não passará de ditadura.

Assim como o Estado de Exceção em seu prolongamento desnecessário e arbitrário, o
Direito Penal do Inimigo não se comporta como regulação preventiva positiva. Enquanto o Direito
Penal comum age em bases retrospectivas (fato passado), punindo o fato em si, por meio do
delinqüente, como exemplo e forma de reflexão de ressocialização, o Direito Penal de Jakobs age
na contramão dos princípios constitucionais estabelecidos pela carta magna de 1988.
As estruturas são diferentes na totalidade. E isso não se remete apenas ao Direito Penal
comum, mas sim a todo ordenamento jurídico. Sendo Prospectivo, ou seja, punindo o ato futuro,
ainda na idéia, tal formulação pune de forma mais enfática o ladrão e não o furto, o homicida e
não o assassinato, não declarando a dúvida como possível até a concretização do ato em si. O
Direito Penal não pune crimes, pune pessoas, inaugurando uma forma de prevenção exacerbada
negativa, onde todos os cidadãos são perigosos.
Manuel Cancio Meliá destaca duas diferenças estruturais para ilegitimidade do Direito
Penal do Inimigo, este, não estabiliza a norma, ou seja, pode ser modificada e enquadrada a
qualquer fato, mesmo sem tipificação prévia, ofensa constitucional ao principio da legalidade, e
desacordo com a prevenção geral positiva do Direito Penal comum, demonizando e excluindo o
cidadão, e por fim, o Direito Penal do Inimigo não é um Direito Penal do fato e sim, do autor35
Quando se afirma que no pensamento de Jakobs a norma não é estabilizada, aprofunda-se
no sustentáculo do ordenamento, a segurança jurídica e o garantismo. Em uma primeira
aproximação, é mister aclarar que, no âmbito do Direito, o garantismo pugna pela tutela de
direitos ou bens individuais frente a possíveis agressões advindas de outros indivíduos e,
principalmente, do poder estatal. No tocante ao Direito Penal, a incidência do garantismo, no que
toca a limites do poder punitivo do Estado, vale deixar claro que aquele é enfocado mediante a
três acepções:
34

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 740.

35

JAKOBS, Günther Jakobs. MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo – Noções e Críticas, p. 101.

900
Produção Científica CEJURPS – 2015

como um modelo normativo de direito: segundo o qual será “garantista” o sistema jurídico
compatível com as exigências do Estado de Direito; b) como teoria jurídica crítica (oposição ao
positivismo dogmático): que se propõe a distinguir normatividade e realidade é dizer, entre dever
ser e ser no Direito; c) como filosofia política: preconiza a justificação externa do Direito e do Estado
36
no reconhecimento e proteção dos direitos que constituem sua finalidade .

O Direito Penal do inimigo é ilegítimo, pois, é apenas um vislumbra de norma, é uma
metáfora legislativa, sendo um sistema onde o individuo não tem nenhuma importância, a não ser
se tornar um inimigo. Todavia o Estado poderá se aproveitar da sociedade como massa, como
aliada, onde em troca da segurança e de não receber uma morte violenta, recebendo além do
monopólio da força e da coação ao Estado, poderá lhe transferir o Direito de acusar sem provas,
transformando os que compõem a sociedade em meras engrenagens do sistema Penal.

EM BUSCA DO INIMIGO E A DESPERSONALIZAÇÃO DOS REJEITADOS
O Direito Penal do Inimigo é indubitavelmente um Direito Penal de autor. Direcionado a
pessoa e não ao fato. Se de um modo constitucional tal construção penal é ilegítimo no
ordenamento jurídico brasileiro, como a promulgação de determinadas legislações são possíveis
no seio do corpo legal do Estado. Desnudar o homem da sua cidadania, aplicar a teoria da
autoexclusão37 e transformá-lo em um indivíduo perigoso, torna-se mais fácil para a aplicação de
uma norma tangenciada. A despersonalização do indivíduo, transformando-o em coisa ou rés,
torna todo o processo de erradicação do “perigo”.
Jakobs explica que aquele em que sua ação desrespeita a ordem jurídica, a estrutura estatal
e o Poder estabelecido, retira de si, autoexclusão, o manto da cidadania, descumpre seu acordo
celebrado no contrato social, quando da construção do Estado, todavia, autoriza, de forma
imediata, ao ente, que agora lhe faz resistência, a puni-lo de forma violenta por meio da coação:
Aquele que age de um modo desviado e que não oferece garantias de um comportamento pessoal
em conformidade com o ordenamento jurídico, não pode ser tratado como cidadão, mas deve ser
combatido como se inimigo fosse. Essa guerra tem lugar com um legítimo direito dos cidadãos, em
38
seu direito à segurança .

Basicamente, toma força o pensamento de Jakobs, devido à crescente onda de ações de
terror por grupos islâmicos, desde o mais exponencial, o de 11 de setembro. A nomenclatura
terrorista cria simbolismo no mundo ocidental através de uma propaganda estadunidense em sua
36
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eterna guerra ao terror. Todavia na aplicação do Direito Penal do Inimigo, a aplicação do instituto
terrorista ao inimigo é mera semântica, obviamente muito mais carregado da propaganda que
legitima sua erradicação.
A Colômbia trava uma guerra civil contra as FARC – Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia, que pela estrutura governamental é considerado como um grupo terrorista,
legitimando assim a ofensiva do exercito regular. Com tudo por boa parte da população
colombiana, tal grupo paramilitar é considerado como exército de libertação, por considerar o
governo de Bogotá como assecla dos Estados Unidos.
O termo varia de acordo com realidades e com a opinião publica. O combate a máfia
Italiana, que ocorre até hoje naquele país, não sentiu necessidades propagandísticas para se
alterar a semântica da materialização do inimigo do Estado. Legitimado pela opinião pública e pela
pressão externa, a Itália trava uma grande batalha, contra do mais bem estruturado grupo do
crime organizado, com uso de ferramentas do Direito Penal do Inimigo.
Nota-se que, independentemente da figura, do termo e do modus operandi, o inimigo pode
se manifestar pela necessidade do Estado, ou, de outra forma para seu interesse, comunistas de
1964, e, de maneira idêntica pode-se observá-lo em suas ações contra o Estado segundo Jakobs:
O Direito Penal dirigido contra terroristas (mafiosos, facções criminais), tem, no entanto, mais o
comprometimento de garantir a segurança do que manter a vigência do ordenamento jurídico, como
cabe inferir do fim da pena e dos tipos penais correspondentes. O Direito Penal do cidadão e a
39
garantia da vigência do Direito mudam para converter-se em Direito Penal do Inimigo .

Também o Brasil atravessa uma grande cruzada contra o crime organizado. Facções
criminosas são criadas nos presídios pela falência da política carcerária, tendo origem durante a
repressão militar no Brasil, a partir de 1964, com a união de criminosos comuns com presos
políticos intelectuais. Nasce o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. A partir daí, com a
pulverização de seus membros pelo Brasil, surgem grupos por todo país reivindicando violência e
justiça social.
Grupos como Primeiro Comando da Capital, Primeiro Grupo Catarinense, Bonde dos 300,
criam inimigos públicos como Fernandinho Beira Mar, Marcola, Marcinho VP, Celsinho da Vila
Vintém e outros, inaugurando ações criminais como o “Salve Geral” do ano de 2006, que
aconteceram em cinco estados e em mais de 30 cidades, terminando com um suposto acordo
39
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entre criminosos e o governo de São Paulo Claudio Lembo. Tal movimento criminoso teve como
resultante o reforço da opinião pública quanto a tratamento diferenciado e mais “duro” contra
tais criminosos e deu força ao chamado Regime Disciplinar Diferenciado, que hoje é eleito por
muitos juristas a materialização do Direito Penal de Jakobs no país.
O Regime Disciplinar Diferenciado tem origem na Resolução nº 26, de 04/05/2001, emitido
pela Secretaria de Administração da Penitenciária de São Paulo, e ao longo do tempo foram sendo
modificado com alterações mais brandas e outras mais duras, conforme a necessidade –
relativização da norma. O artigo 1º de tal resolução especifica minuciosamente o objetivo de tal
procedimento e seu caráter personalíssimo, selecionador e pessoal, sendo sua atuação sobre o
autor e não ao fato.
O referido regime nasce para ser aplicado a lideres e integrantes de facções criminosas e
presos cujo comportamento exigisse “tratamento específico”. Novos inimigos nascem no país,
apesar da ilegitimidade da norma do Inimigo. Tal afirmativa é corroborada pela recepção da Lei
das Execuções penais40 – LEP, em seu artigo 52 que traz: "O regime disciplinar diferenciado
também poderá abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que
apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade".
A pena como finalidade passa de sua função estrutural enquanto ordenamento jurídico de
prevenção e educação para a função de punição exemplar e a manutenção da ordem e do Poder.
Um suplício bem-sucedido justifica a justiça, na medida em que publica a verdade do crime no
próprio corpo do suplicado41.
Situações como O Regime Disciplinar Diferenciado são introduções ao Direito Penal do
Inimigo, por sua vulneração aos Direitos Humanos e suas garantias. Mostra ainda a
vulnerabilidade do Estado Social, no que tange as necessidades dos indivíduos, haja vista que o
crime organizado floresce nas áreas abandonadas pelo Estado, estruturas de favelas em todo país,
dando espaço para que comandos se transformem no próprio Estado, provendo segurança, saúde
e o mais importante, a salvaguarda da morte.
Não é a norma que cria inimigos, é o abandono do Estado. Os guetos construídos para
concentração da miséria se estabelecem em locais determinados para controle, vigilância e

40
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punição. A miséria é a farda do inimigo, o medo sua munição. O suplicio do Estado bem como a
indiferença da sociedade são apenas conseqüências da luta travada no dia a dia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito Penal do Inimigo é um Direito Penal de autor. Pune-se o individuo lhe
considerando perigoso, deixando de lado o fato em si. Observa-se sem óbices, que entre o Direito
Penal comum e o Direito Penal do Inimigo, não há, em sentido estrito, um dualismo normativo,
mas sim o estabelecimento de mecanismos degenerativos e heréticos ao plano simbólico-social da
função e do significado da pena e de seu sistema.
Não há em si, como no Direito Penal comum, uma reafirmação da vigência da norma,
somente uma preocupação quanto à estrutura estatal e o poder estabelecido. A proteção ao
Estado e suas instituições toma a frente nos níveis de importância sociais, deixando o individuo em
segundo plano.
O exercício do poder da retórica, por meio das instituições estatais, como o Ministério
Público, que, por meio de petições brinda situações como a prisão processual, com conivência do
poder judiciário pratica usual nas ações penais brasileiras, como arma, pois, o poder da palavra
contida na denunciação do crime, poderá mudar a realidade dos fatos e, por conseguinte, a
realidade da situação.
A Punição por prospecção, ato futuro, pelo pensamento, gera de uma forma material e
formal questões como: A qual crime ele está sendo acusado? Por traz dos institutos de Direito e
Justiça, reconhece-se apenas um método jogado ao absurdo.
O Direito capitaneado por Günter Jakobs perpassa a Idade Média, por moldes da
Inquisição, onde primeiramente o acusado necessita provar sua inocência, o conteúdo de seus
pensamentos de modo subjetivo e quase de forma impossível; segundo, como cita Nietzsche42,
“pentecostaliza-se” o processo, dando valor à fé, método subjetivo e seguro ao movimento de
cólera punitiva retirando o valor das provas substanciais. A finalidade é o corpo supliciado.
A questão que fica resguardada ao debate, observa um individuo desprovido de tudo, a
margem da sociedade, a camada mais fina nas relações de poder, em todos os sentidos, que é
42
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produto do mesmo Estado que o punirá, quando, ao final das contas, nada lhe restar, e protestará
por meio da violência. O individuo a margem do Estado, poderá se incluir também a margem do
Direito, não dando a este, condições de torná-lo um inimigo, pois as condições para que possa se
cobrir com o véu da cidadania lhe foi negado.
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DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE

Wellington César de Souza.1

RESUMO
A presente pesquisa tem por objeto o estudo da responsabilidade criminal por danos
causados ao meio ambiente. O objetivo geral é investigar a responsabilidade da pessoa física e
jurídica e as consequências dos crimes praticados. Dispõe o artigo 3º da Lei 9.605/98 que as
pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos em que a
infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão
colegiado, no seu interesse ou benefício. Percebe-se que o legislador além de responsabilizar a
pessoa jurídica, e visando um maior combate aos danos ambientais, estabeleceu também a
responsabilidade dos integrantes da pessoa jurídica. A intenção do legislador ao inserir este artigo
foi responsabilizar a pessoa jurídica na impossibilidade de comprovar a autoria e participação das
pessoas naturais. Portanto, denota-se a responsabilidade da pessoa jurídica em face da
inexistência de subsídios probatórios de autoria e materialidade suficientes para apurar a
responsabilidade de sua pessoa física.

Ainda ao tratar de responsabilidade da pessoa

jurídica, o parágrafo único do artigo terceiro não excluiu a responsabilidade das pessoas físicas,
autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Com isso a responsabilidade criminal pelos danos
causados foi regulamentada, passando assim a justiça uma maior proteção a esse bem jurídico
pertencente a toda a coletividade. Quanto à metodologia empregada, destacam-se duas fases
distintas. A fase de investigação denota a utilização do método comparativo; nas considerações
finais, ressalta-se o emprego da base lógica indutiva.

PALAVRAS-CHAVE: Princípios Constitucionais do Direito Ambiental. Danos ambientais.
Responsabilidade criminal.

1
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INTRODUÇÃO
O meio ambiente é definido como tudo aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou
coisas. É o conjunto de fatores físicos, químicos e bióticos que agem sobre um ser vivo ou
comunidade ecológica e podem determinar sua sobrevivência. Trata-se, portanto de uma relação
homem-natureza, sendo impossível sua separação.
Preocupados com o nível de poluição global e o desmatamento irracional, vários países
reuniram-se em conferências objetivando consolidar um desenvolvimento sustentável. O Brasil, a
partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, passou a tratar o tema com maior ênfase,
conforme denota-se no artigo 225. O referido artigo impôs o dever jurídico ao Estado e à
coletividade, visando a proteção deste direito fundamental e estabeleceu a responsabilidade
objetiva aos causadores de danos ambientais, cabendo ao Poder Público, além da sua atribuição
descrita no texto constitucional, o dever de impor ao causador uma sanção, em caso de
descumprimento.
A Carta Magna foi clara ao considerar o meio ambiente de uso comum do povo,
determinando ao Estado e a sociedade a obrigação de sua defesa e preservação. Para tanto impõe
a responsabilidade criminal, civil e administrativa aos infratores da norma, tanto constitucional
quanto infraconstitucional.
Quando se trata de sujeito ativo é mister fazer uma diferença entre os infratores e sua
responsabilidade. Os infratores podem ser pessoas físicas quanto pessoas jurídicas ou ainda
autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. O legislador no artigo 2º da Lei 9.605/98 ampliou
a responsabilidade criminal, ao descrever que qualquer pessoa que concorrer para a prática dos
crimes previsto na lei, responderá na medida da sua culpabilidade.
O objetivo deste artigo é portanto estudar a responsabilidade criminal, em especial, a da
pessoa jurídica, e seus dirigentes, afim de demostrar a aplicabilidade penal a estes infratores.
Quanto à metodologia empregada, destacam-se duas fases distintas. A fase de investigação denota
a utilização do método comparativo; nas considerações finais, ressalta-se o emprego da base lógica
indutiva.

CONCEITO DE MEIO AMBIENTE
Em sentido comum, o vocábulo ambiente é definido como aquilo que cerca ou envolve os
seres vivos e/ou as coisas. Já o meio ambiente é o conjunto de fatores físicos, químicos e bióticos
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que age sobre um ser vivo ou comunidade ecológica e podem determinar sua sobrevivência2.
Em uma visão ampla, o meio ambiente é a interação do conjunto de elementos naturais,
artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas
formas. Trata-se de uma realidade mutante e sistemática, alvo das técnicas aplicadas da ciência3.
A Lei 6.938/81, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, traz o conceito de Meio
Ambiente em seu artigo 3º 4, inciso I, com a seguinte redação:
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

Como se observa, o conceito é o mais amplo possível, pois visa atingir tudo aquilo que
permite a vida, que a abriga e a rege.
Contudo, como percebe-se o conceito é bem amplo e indeterminado. Ao estudar o tema,
Fiorillo, Rodrigues & Nery5 tratam da indeterminação do conceito de meio ambiente in verbis:
Assim, depois dessas considerações, chegamos à implacável conclusão de que o conceito de meio
ambiente é amplíssimo, na exata medida que se associa à expressão sadia qualidade de vida. Tratase, pois, de um conceito jurídico indeterminado que, propositalmente colocado pelo legislador, visa
criar um espaço positivo de incidência da norma, ou seja, ao revés, se houver uma definição precisa
de que seja meio ambiente, numerosas situações, que normalmente seriam inseridas na órbita do
conceito atual de meio ambiente, poderiam deixar de sê-lo, pela eventual criação de um espeço
negativo inerente a qualquer definição.

Trata-se portanto de uma relação homem-natureza, sendo impossível sua separação pela
inter-relação entre ambos, não podendo o ser humano viver sem a ela. Por isso a grande
preocupação em nível global nas ultimas décadas, o que levou vários países a se reunirem em
conferências mundiais, com o objetivo de consolidar um desenvolvimento sustentável.

DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL
O Meio Ambiente, hodiernamente, vem sendo estudado em todo o mundo. A partir da
década de 70 os Governos dos Estados e a sociedade em geral, preocupados com um colapso nos
2

DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio ambiente sadio: Direito fundamental em crise. Curitiba: Juará, 2009. pag. 68.

3

DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio ambiente sadio: Direito fundamental em crise. Curitiba: Juará, 2009. pag. 69.

4

. BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providencias. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. Acesso:
17 abril de 2015.

5

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco, NERY, Rosa Maria Andrade. Direito processual ambiental brasileiro. Belo Horizonte. Del Rey,
1996. pag31/32.
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ecossistemas, em fase da descontrolável atuação humana em todo o globo, realizaram diversos
instrumentos de caráter supranacional, objetivando reduzir a degradação ambiental e prevenir o
meio ambiente para as atuais e futuras gerações.
Portanto, várias foram as Declarações, Tratados e Protocolos assinados por diversos países,
afim de reduzir os danos ambientais. Dentre eles está a Declaração de Estocolmo, que elevou o
Meio Ambiente à categoria de direito humano fundamental, passando então a fazer parte das
discussões de caráter internacional.
O Brasil, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, passou a tratar o tema
com maior ênfase, ganhando um tratamento especial, conforme denota-se no artigo 225 6:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

Como pode-se notar, o referido artigo impôs o dever jurídico ao Estado e à coletividade,
visando a proteção deste direito fundamental. Dai é possível perceber a intenção do legislador,
que atribuindo também o dever à coletividade, estabeleceu a responsabilidade objetiva aos
causadores de danos ambientais, cabendo ao Poder Público, além da sua atribuição descrita no
texto constitucional, o dever de impor ao causador uma sansão, em caso de descumprimento.
Necessário, portanto, para um melhor estudo do Direito Ambiental, uma análise dos
princípios constitucionais relacionados ao tema, pois conforme descrito, a Declaração de
Estocolmo, o elevou à categoria de Direito Humano Fundamental.
Os direitos garantidos ao homem, foram frutos do desenvolvimento da sociedade ao longo
dos séculos. São movimentos sociais, políticos e econômicos, que contribuíram para que se
chegasse ao atual ordenamento jurídico, garantindo aos indivíduos garantias individuais e
coletivas.
Os primeiros foram os direitos individuais, também conhecidos como direito de primeira
geração, os quais se preocupam com a defesa dos indivíduos perante o Estado, dentre os quais
pode-se elencar, o direito à vida, a liberdade, e a igualdade, dentre outros.
Logo após, surge os direitos de segunda geração, onde os indivíduos buscam uma
prestação social perante o Estado, como assistência à saúde, educação, trabalho. Esses direitos
6

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.> . Acesso em:17 abril 2015.
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surgiram com início do Século XIX, advindos do capitalismo industrial, onde o tratamento entre as
classes sociais era desproporcional.
Porém, com o passar dos anos, surgem novos direitos, estes já não mais voltados ao
pensamento individual e a um controle estatal, mas sim a uma indeterminabilidade cultural e
social. Esses direitos são considerados doutrinariamente como direitos de terceira dimensão, ou
direitos de terceira geração. Dentre os quais podem-se elencar o direito à paz, ao
desenvolvimento e a um meio ambiente saudável e sustentável.
O maior objetivo, seja nacional ou internacional, na preservação do meio ambiente esta
relacionada à preservação da vida em todas as suas formas, Celso Antonio Pacheco Fiorillo7
descreve esta intenção, como pode-se notar em seu livro Princípios do Processo Ambiental, in
verbis:
Fica evidente que a definição jurídica de meio ambiente esta circunscrita à tutela da vida em todas as
suas formas, ou seja, o direito ambiental se ocupa na defesa jurídica da vida no plano constitucional.
O direito à vida em todas as suas formas, estabelecido pelo art. 225 da Constituição Federal, deve
ser ecologicamente equilibrado, ou seja, restou assegurado o direito à vida relacionado com o meio,
com o recinto, com o espaço em que vive. O meio ambiente ecologicamente equilibrado envolve
para a pessoa humana – principal destinatário do direito constitucional-, sem dúvida alguma, um
conjunto de condições morais, psicológicas, culturais e mesmo materiais que vincula uma ou mais
pessoas, na clara explicação de HOUAISS, o que nos autoriza a concluir que a definição jurídica, no
plano constitucional, de meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à tutela da pessoa
humana, assim como de outras formas de organismos, como o local onde se vive.

Percebe-se que o direito ambiental vida proteger a vida humana, correlacionando com as
demais formais de vida existente. A constituição federal, além de descrever no artigo 5º, caput, a
inviolabilidade à vida, descreve no artigo 1º, inciso III, como fundamento a dignidade da pessoa
humana. Tal princípio, tem total ligação com o direito ambiental, por ser o meio ambiente
ecologicamente equilibrado, um direito social, trazendo à sociedade e ao Poder Público, o dever
de defendê-lo e preservá-lo.
Além do princípio da dignidade humana, é mister elencar outros dispositivos relacionados
ao direito ambiental. Dentre eles, os descritos no artigo 5º, LXXIII e art. 129, III, que descrevem
sobre os instrumentos processuais para a defesa do patrimônio ambiental, como as ações
populares e ação civil pública. Ainda dispõe o artigo 22, inciso II, que refere-se às terras devolutas,
indispensável à preservação do meio ambiente.
A Constituição Federal, no artigo 23, diz que é competência comum da União, dos Estados,
7

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Princípios do processo ambiental. São Paulo: Saraiva, 2004. pag. 34.
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do Distrito Federal e dos Municípios, a defesa do meio ambiente, atribuindo a todos os entes a
preservação concorrente. Além de outros dispositivos, como é o caso do artigo 170, VI e artigo
186, II.

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO AMBIENTAL
Ao analisar os princípios do Direito Ambiental não significa dizer que os princípios gerais
não são aplicados, afinal o direito ambiental é um ramo do Direito Público, e isso não pode ser
esquecido pelo operador do direito. Como explica Marcelo Abelha Rodrigues8.
Por ser uma ciência autônoma, o Direito Ambiental é informado por princípios que regulam seus
objetivos e diretrizes, e que devem se projetar para todas as normas ambientais, norteando os
operadores dessa ciência e salvando-o de dúvidas ou lacunas na interpretação das normas
ambientais. Tais princípios encontram-se enraizados no texto maior, e dele decorrem outros que lhe
são derivados os subsidiários. Trata-se de classificação acadêmica, já que o legislador não os definiu
lege lata. Entendemos como princípios diretores do Direito Ambiental os seguintes: ubiquidade;
desenvolvimento sustentável; poluidor e usuário pagador e participação. A partir desse princípios
maiores podemos falar em subprincípios, que seriam: precaução, prevenção, correção da poluição na
fonte, intervenção estatal, função social da propriedade, solidariedade, globalidade, educação
ambiental e informação ambiental, multidisciplinariedade, etc.

Segue assim, alguns princípios, afim de explicar mais detalhadamente sua aplicação na
responsabilidade do infrator causador dos danos ambientais. Cumpre salientar que não são os
únicos, visto que decorrerem da Lei Maior, ao passo que estão relacionados com outros princípios.

PRINCÍPIO DA UBIQUIDADE
Como descrito, o direito ambiental esta intrinsecamente ligado à vida, e a dignidade da
pessoa humana. Portanto, não fica limitado a um país, sendo de nível global. Ubiquidade significa
onipresente, ubiquação, aquilo que esta em toda a parte, podendo se dizer, que ubiquidade é o
princípio do Direito Ambiental.
Assim, dado ao fato de que os recursos ambientais tenham índole planetária, parece-nos
lógico dizer que os bens ambientais estão acima da soberania de qualquer país. Para que esses
recursos continuem existindo, faz-se necessário uma maior cooperação entre os povos,
estabelecendo uma política global, visando a proteção e preservação 9.

8

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do direito ambiental: parte geral. 2.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2005. p. 168.

9

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do direito ambiental: parte geral. 2.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2005. p. 168.
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Esse princípio analisa o meio ambiente em nível global, ao passo que jamais fica delimitado
a uma circunscrição espacial ou territorial, já que o grande objetivo é a proteção da vida em todos
os seus aspectos, independente de nacionalidade ou classe social.

PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Esse princípio só pode ser entendido se associado ao princípio da ubiquidade. De nada
adiantaria um desenvolvimento sustentável em determinada região ou pais, se o país vizinho não
atua da mesma forma. Como descrito os princípios ambientais se complementam.
Desenvolver significa crescimento, aumento, progresso. A ONU garantiu o direito ao
desenvolvimento na Declaração sobre o Desenvolvimento em 1986, e estimula em seu artigo 1º10,
a seguinte redação:
O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa
humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social,
cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades
fundamentais possam ser plenamente realizados.
O direito humano ao desenvolvimento também implica a plena realização do direito dos povos de
autodeterminação que inclui, sujeito às disposições relevantes de ambos os Pactos Internacionais
sobre Direitos Humanos, o exercício de seu direito inalienável de soberania plena sobre todas as suas
riquezas e recursos naturais.

Ao falar em desenvolvimento é impossível analisar essa modalidade sem a utilização e
transformação dos elementos que compõem o meio, qual seja o meio ambiente onde vivemos.
Este princípio visa portanto um desenvolvimento, porém sustentável. De nada adiantaria um
desenvolvimento desordenado, pois em um breve espaço de tempo as matérias-primas utilizadas
ou transformadas não existiriam mais. Dai surgiu a ideia de sustentabilidade, que formou a
expressão desenvolvimento sustentável.
Ao analisar esse princípio, denota-se que o desenvolvimento está diretamente relacionado
à manutenção do meio ambiente para as futuras gerações, conforme estabeleceu o artigo 225 da
constituição. Se cada geração usar os recursos de forma desordenada, as gerações vindouras não
terão acesso a elas. Neste ponto, o legislador brasileiro entendeu que o progresso depende da
conservação do meio ambiente, para isso criou diversos instrumentos visando a tutela ambiental,
10

Artigo 1º da Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento adotada pela Resolução n.º 41/128 da Assembléia Geral das Nações
Unidas,
de
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de
dezembro
de
1986.
Disponível
em:
http://www2.ibam.org.br/municipiodh/biblioteca%2FDocumentos_Internacionais%2FGerais/Desenv.pdf.
Acesso
28
de
novembro de 2014.
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sendo um dos principais; o estudo prévio de impacto ambiental em toda a qualquer atividade
impactante ao meio ambiente11.

PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO
O princípio da participação é uma das principais armas na luta por um ambiente
ecologicamente equilibrado, pois ataca a base dos problemas ambientais, a consciência ambiental.
É a ideia da atuação da sociedade, que adota o comportamento querido pelo legislador,
cumprindo os espontaneamente ou exigindo-os do Poder Público.
O próprio artigo 225 da constituição determina que é dever do Poder Público e da
coletividade a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Isso significa que
cada pessoa deve fazer a sua parte em relação aos bens e valores ambientais, dai o princípio da
participação.
Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é construir uma
sociedade livre, justa e solidária. É com base nisso que se espera que a sociedade de modo geral
participe na tomada de posição ativa quando se tratar de bens essenciais à preservação da vida.
Por ser o meio ambiente um direito difuso, a participação é mais do que legítima, posto que é o
titular cuidando de seu próprio direito12.
Esse princípio teve uma maior difusão depois da Declaração do Rio de Janeiro em 1992,
onde descreve no princípio número 1013 a seguinte redação:
Princípio 10: A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível
apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo deve ter acesso
adequado a informações relativas ao meio de que disponham as autoridades públicas, inclusive
informações sobre materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a
oportunidade de participar de processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e
estimular a conscientização e a participação pública, colocando a informação à disposição de todos.
Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que diz
respeito à compensação e reparação de danos.

Porém, para que se chegue a um maior nível de participação, faz-se necessário

a

implementação de políticas públicas que envolvam o meio ambiente. Doutrinariamente, três
11

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do direito ambiental: parte geral. 2.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2005. p. 171/172.

12

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do direito ambiental: parte geral. 2.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2005. p. 175/176.
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fatores são apontados como essenciais nesse processo, a informação e a educação, dados como
instrumentos de efetivação e realização do Direito Ambiental.

PRINCÍPIO DO POLUIDOR E USUÁRIO-PAGADOR
Esse princípio esta ligado à ideia de prevenção (precaução, correção na fonte, prevenção
propriamente dita) e à idéia de repressão (responsabilidade civil, penal e administrativa). Não se
pode ter a ideia equivocada de que poluidor/usuário-pagador tem que pagar para poluir, porque a
ninguém poderia ser dada a possibilidade de comprar o direito de poluir, beneficiando-se do bem
ambiental em detrimento da coletividade que é seu titular. Este princípio também foi descrito na
Conferência Internacional do Rio de Janeiro, em 1992, como denota-se in verbis14:
Princípio 16: Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da
poluição, as autoridades nacionais devem promover a internacionalização dos custos ambientais e o
uso de instrumentos econômicos, levando na devida conta o interesse público, sem distorcer o
comércio e os investimentos internacionais.

Este princípio tem sua raiz na teoria econômica, tendo em vista a sua finalidade de
internalizar no preço do produto todos os custos sociais, causados pela produção deste bem. Uma
vez permitido o uso incomum do bem ambiental, o usuário deve ser responsável pelos meios de
prevenção e controle da eventual perda ambiental resultante de sua atividade econômica.
Não se trata de embutir no preço, e assim produzir e comercializar as mercadorias, porque
não se compra o direito de poluir. Esse princípio interpretado erroneamente pela sociedade passa
longe desse sentido, não apenas porque o custo ambiental não tem valoração pecuniária
correspondente, mas porque a ninguém seria dada a possibilidade e comprar o direito de poluir,
beneficiando-se em detrimento da coletividade, que é seu titular.
A real intenção desse princípio é que todos aqueles que são responsáveis dos bens
ambientais em seu proveito, devem arcar com esse déficit da coletividade. Esse déficit quando
possível de ser suportado, deve então ser internalizado por aquele que usa o meio ambiente em
seu proveito. Trata-se de evitar a socialização do prejuízo ambiental em proveito de um
beneficiário privativo15.

14

AGENDA 21 BRASILEIRA: ações prioritárias. Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional. 2.
ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004

15

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do direito ambiental: parte geral. 2.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2005. p. 193/194.
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Assim como cabe ao Poder Público a tutela ambiental, todo o custo deve ser arcado pelo
usuário do bem ambiental. Como descreve Paulo Afonso Leme Machado: “A atividade poluente
acaba sendo uma apropriação pelo poluidor dos direito de outrem, pois na realidade a emissão
poluente representa um confisco de direito de alguém respirar um ar puro, beber água potável e
viver com tranquilidade”16.
Portanto, se alguém de alguma forma degrada o meio ambiente, diminuindo assim o uso
da coletividade, nada mais justo que todos os custos de prevenção, precaução, correção na fonte,
repressão civil, penal e administrativa, sejam suportados pelo responsável pela degradação
ambiental, cabendo ao Poder Público, que representa a coletividade, a fiscalização e gestão dos
componentes ambientais17.
A partir desses princípios decorrem outros, não menos importantes, como o princípio da
prevenção, que esta relacionado à idéia de que a reconstituição é praticamente impossível,
portanto prevenir é o mais importante, e o da precaução trata de incerteza científica acerca da
degradação, assim havendo dúvida quanto a potencialidade do dano ao meio ambiente, incide
esse princípio para prevenir o meio ambiente de um risco futuro.
Esses princípios tem como finalidade a proteção à vida, e a garantia de um padrão de
existência para a presente e as futuras gerações, e constituem um alicerce o direito ambiental,
sendo dotados em nível internacional, tendo como finalidade o surgimento de uma ecologia
equilibrada, bem como o estabelecimento de diretrizes adequadas à proteção ambiental.

DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL PELOS DANOS AMBIENTAIS
O meio ambiente vem sendo tutelado cada vez mais, por ser o tema de total
relevância. As Constituições anteriores a atual nada traziam quando o assunto era o meio
ambiente. Foi a carta de 1988, a primeira a tratar deliberadamente acerca da questão ambiental.
A Carta Magna foi clara ao considerar o meio ambiente de uso comum do povo,
determinando a ao Estado e a sociedade a obrigação de sua defesa e preservação. Para tanto
impõe a responsabilidade criminal, civil e administrativa aos infratores da norma, tanto
constitucional quanto infraconstitucional.
16

MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 1996. pag. 273.

17

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do direito ambiental: parte geral. 2.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2005. p. 196.
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Dai é mister fazer uma diferença entre os infratores e sua responsabilidade, que se dividem
entre pessoas físicas e jurídicas. O fundamento constitucional da responsabilidade pelos danos
ecológicos encontra-se descrito no parágrafo 3º, do artigo 22518, da Constituição Federal, sendo a
pena umas das modalidades de responsabilização, como denota-se no texto descrito:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.
[…]
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.

Ao tratar da responsabilidade criminal, o legislador definiu como crime ou contravenção as
condutas gravosas que necessitaram ser definidas pela lei penal, compreendendo ser de maior
relevância o bem jurídico tutelado e por conseguinte necessitando de uma maior tutela. Por se
uma norma de caráter geral, que visa a proteção do meio ambiente, o processo instaurado é de
ação pública incondicionada. Além do processo penal, existem outros meios processuais de
proteção ao meio ambiente, como a ação popular, a ação civil pública, o procedimento civil
ordinário, o mandado de segurança coletivo, a tutela cautelar mediante ação cautelar, entre
outros específicos19

DOS DANOS AMBIENTAIS
Antes de adentrar no estudo da responsabilidade criminal por danos causados ao
meio ambiente, é mister analisar o conceito o dano ambiental, para dai tratar da responsabilidade
e estudar a pena a ser aplicada ao infrator.
De modo geral, a poluição é a alteração adversa do meio ambiente, causada por um
poluidor. Pode-se dizer então que toda a poluição gera um dano ambiental. Tendo em vista que o
dano é a lesão ao bem jurídico, pode ser dizer que o dano ambiental é a lesão ao equilíbrio
ecológico, que gera um desiquilíbrio no ecossistema natural. Cumpre salientar que o dano
ambiental é um gênero da qual desdobra duas espécies, quais sejam, os danos pessoais

18

19

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.> Acesso em:17 abril 2015.
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo; SOUZA. Comentários à lei de crimes ambientais . São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 34.
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(patrimoniais e extrapatrimoniais) e os danos ecológicos20
Marcelo Abelha21 distingue as duas espécies, trazendo uma melhor definição sobre cada
uma delas:
Os danos patrimoniais vão desde a recuperação dos equipamentos públicos manchados,
recuperação das praias impróprias para banho, restabelecimento da qualidade do ar atmosférico
etc, até mesmo as medidas de educação e controle da poluição para evitar novos danos. Os danos
extrapatromoniais correspondem a privação que a coletividade tem e terá da sensação de bemestar, a diminuição da qualidade e expectativa de vida, etc. A repercussão disso na vida particular
das pessoas, casas machadas pelo pó de minério, pessoas com problemas alérgicos, etc, são danos
particulares que também tem repercussão patrimonial e extrapatrimonial. Sendo um direito ao meio
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado um direito que antepõe dos demais, dada a sua índole
de direito fundamental à vida, óbvio que a agressão a ele irá repercutir em diversos aspectos
individuais, como o lazer, saúde, segurança, propriedade, etc.

Denota-se que os danos ambientais repercutem a toda a coletividade, devendo o poluidor
ser responsabilizado independentemente de culpa a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, conforme dispõe o artigo 14, §1º da Lei
6.938/81.

DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL
A luta pela proteção ao meio ambiente encontrou no direito penal um de seus mais
significativos instrumentos. Em que pese existir sanções civis e administrativas, estas não se
mostraram suficientes para a repressão das agressões contra o meio ambiente. Por ser o direito
penal a última alternativa quando se trata em punição, este gerou efeitos que as demais formas
de repressão não alcançaram. Tal comportamento quando proibido, sob a ameaça de pena, tornase mais eficaz no que tange à proteção.
Ao tratar de responsabilidade criminal, o próprio texto da Lei 6.938/81 trouxe a definição
de poluidor. Analisando o dispositivo denota-se que o legislador definiu como poluidor tanto a
pessoa física como a pessoa jurídica, como verifica-se no texto in verbis:
Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]

20

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do direito ambiental: parte geral. 2.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2005. p. 300/301.

21

RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos do direito ambiental: parte geral. 2.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas
dos Tribunais, 2005. p. 301/302.
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IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
22
indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

O que pode-se observar ao tratar do crime ambiental, é que muitas das vezes a motivação
do agente no cometimento dos crimes ambientais se relacionam com as circunstâncias de
costume do meio onde vivem, ou em razão de uma ambição desmedida23.
Quanto ao sujeito ativo, via de regra podem ser praticados por qualquer pessoa, no
entanto há casos que somente poderão ser cometidos por determinadas pessoas, sendo
denominados como crimes próprios, como é o caso dos crimes cometidos contra a Administração
Pública Ambiental (arts. 66 e 67 da Lei 9.605/98), se que referem aos crimes cometidos pelos
funcionários públicos.
No que tange ao sujeito passivo dos crimes ambientais, em princípio é a coletividade, uma
vez que o bem jurídico-ambiental não pertence a uma pessoa ou pessoas determinadas, nem
mesmo ao Estado. No entanto, nada impede que um delito tenha mais de uma sujeito passivo,
como por exemplo no caso de um sujeito pichar um edifício público. Nesse caso serão dois os
ofendidos: a comunidade e o Estado-membro24.
Com o advento da Lei Federal n. 9.605/98 em evidente avanço com relação a Lei 6.938/81,
houve um maior combate aos crimes ambientais, como pode-se notar já no seu artigo segundo, ao
tratar da responsabilidade criminal:
Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o
membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa
jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando
25
podia agir para evitá-la.

O crime em princípio é consubstanciado na conduta da pessoa física que infringe a lei penal
de modo monossubjetivo ou plurissubjetivo, contudo nos crimes ambientais pode ser a infração
praticada por uma ou mais pessoas naturais, pode ser também praticado por pessoa jurídica, ou
22

BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providencias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso:
17 abril de 2015.

23 FREITAS, Vladimir Passos de. Crimes contra a natureza. 8 ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2006.
p. 45.
24

FREITAS, Vladimir Passos de. Crimes contra a natureza. 8 ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2006.
p. 45.

25 BRASIL. Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
formulação e aplicação, e dá outras providencias. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm>. Acesso:
17 abril de 2015.
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ainda em co-autoria entre pessoa física ou jurídica ou ainda em participação. A responsabilização
pode se dar aos dirigente da pessoa jurídica, sem que seja responsabilizada penalmente a pessoa
jurídica, como também haver somente a responsabilização da pessoa jurídica, quando não for
possível apurar a responsabilidade criminal dos dirigentes, como na hipótese da conduta delituosa
ser praticada por funcionário, sem a ciência da direção26.
O referido artigo trouxe uma maior responsabilização, ao falar em omissão penalmente
relevante de quem devia ou podia agir para evitar o resultado. Assim se qualquer dirigente de
pessoa jurídica tiver o conhecimento de alguma prática criminosa, e se omite, responderá como
coautor por omissão imprópria ou partícipe.
No que tange a responsabilização da pessoa jurídica, o tema vêm sendo adotado por vários
países. O primeiro precedente conhecido é o da Suprema Corte norte-americana, que concluiu ser
possível responsabilizar criminalmente uma pessoa jurídica. Trata-se do caso New York Central &
Dudson River Railroad contra Estados Unidos, julgado em 23/02/1909, ao fundamento de que se
uma pessoa pode cometer crimes, sem distinguir a pessoa física da jurídica, é porque ambas
podem ser processadas27.
No Brasil, a Constituição Federal de 1988, responsabilizou a pessoa jurídica em duas
oportunidades, sendo a primeira descrita no artigo 173, § 5º, ao responsabilizar a pessoa jurídica
nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular, e no
artigo 225, § 3º onde estabeleceu que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas e jurídicas às sansões penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

Obedecendo ao comando constitucional, o legislador

especificou a responsabilidade da pessoa jurídica na Lei 9.605/98, especificamente no artigo
terceiro e seu parágrafo único, e ainda estabeleceu no artigo quarto a possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica caso isso seja obstáculo para o ressarcimento dos
prejuízos causados ao meio ambiente.
Ao tratar da culpabilidade da pessoa jurídica, entende-se que devido a pessoa jurídica
representar através de pessoas físicas que a compõem, portanto não há a vontade de delinquir, e
qualquer condenação seria baseada na responsabilidade objetiva. Contudo em que pese tal

26

SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo; SOUZA. Comentários à lei de crimes ambientais . São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 38.

27

FREITAS, Vladimir Passos de. Crimes contra a natureza. 8 ed. Rev., atual. e ampl. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2006.
p. 66.
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assertiva, a censura da pessoa jurídica não se confunde com a da pessoa física. O juiz ao decidir
deverá analisar o caso e as circunstâncias que a levaram a delinquir, e se reprovável a conduta da
pessoa jurídica, condená-la. Não se trata de responsabilidade objetiva, pois a prova do fato e da
autoria não significam obrigatoriamente uma condenação.
O artigo terceiro da Lei 9.605/98, ao tratar da responsabilidade da pessoa jurídica não
excluiu as pessoas físicas que a administram. A intenção do legislador ao estabelecer este artigo
foi responsabilizar a pessoa jurídica quando ausente os indícios de autoria e participação das
pessoas naturais. Tal normatização foi motivada em razão da impunidade das pessoas jurídicas,
pois, na maioria absoluta dos casos não se descobria a autoria do delito, com isso a punição
acabava sendo aplicada a um empregado ou dirigente sem muita relevância hierárquica, não
responsabilizando os verdadeiros mandatários. Com a redação desse artigo, agora pode o
Ministério Público poder imputar a crime às pessoas naturais e às pessoas jurídicas, junto ou
separadamente, dependendo do caso concreto.
Para a consumação do crime, o artigo terceiro exige que o ato tenha sido praticado no
interesse ou benefício da entidade. Porém, a maioria esmagadora dos casos a ação e a omissão
importará lucros para a pessoa jurídica, seja através de economia de equipamentos, falta de
contratação de empregados ou outras cautelas.
O capítulo II da Lei 9.605/98 trata a aplicação da pena tanto às pessoas físicas quanto
jurídicas condenadas pelas infrações nela dispostas. Dispõe o artigo 79 da referida lei que aplicamse subsidiariamente essa lei as disposições do Código Penal e Código de Processo Penal.
Atendendo o princípio da individualização da pena, na fixação da sansão penal, o juiz se utilizará
do sistema trifásico, adotado pelo Código Penal. Ao fixar a pena, além de observar os preceitos do Código
Penal, aplicará o artigo 6º da Lei 9.605/98 in verbis:
Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde
pública e para o meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;
III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Quanto a pena aplicada às pessoas jurídicas, dispõe os artigo 21 e 23 as espécies de penas
aplicáveis. Em que pese a lei tratar das penas dos artigos 6 a 24, é somente os últimos que
correspondem às consequências da responsabilidade da pessoa jurídica. Em conformidade com o
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artigo 21 da referida lei, são três as modalidades de penas aplicadas: a multa, restritiva de direitos
e prestação de serviço à comunidade.
Portanto a responsabilidade criminal por danos causados ao meio ambiente pode ser
aplicada à pessoa física, à pessoa jurídica ou a ambas quando ocorrer co-autoria ou participação.
Assim, o legislador trouxe uma maior aplicação penal ao infratores, não deixando aquele que
concorrer para a prática do crime, sem sansão penal. Em que pese alguns doutrinadores
entenderem que a pessoa jurídica não pratica crimes ambientais, fundada na teoria objetiva, este
não é o entendimento da doutrina majoritária, que hodiernamente entente que a pessoa jurídica
pratica crime ambiental, devendo ser condenada a reparar os danos praticados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo teve por objetivo realizar uma pesquisa sobre a responsabilidade criminal dos
causadores por danos causados ao meio ambiente. Com a Constituição de 1988, a proteção ao
meio ambiente tornou-se mais efetiva, trazendo uma maior responsabilidade as pessoas naturais
e jurídicas quanto a preservação do meio ambiente.
Ao analisar os princípios do Direito Ambiental denota-se que o objetivo é a proteção e a
prevenção aos danos ambientais. Pois uma vez que o dano é praticado, aquele local ou
determinada região afetada nunca mais será a mesma, mesmo que o poluidor seja
responsabilizado a reparar o dano. Cabe à Administração Pública e demais atores envolvidos a
adoção de medidas visando à identificação do responsável pelo dano ambiental e ao manejo das
ações pertinentes a materializar a reparação, seja in natura ou em pecúnia.
Com o advento da Lei 9.605/98 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a matéria foi regulamentada
ensejando em uma maior reprovabilidade aos danos causados, em especial a pessoa jurídica. A
inovação do tema reporta-se à consagração da responsabilidade penal da pessoa jurídica, para a
qual importa a comprovação de que a conduta dolosa foi cometida em seu interesse ou benefício
e que tenha advindo de decisão de seu representante legal ou contratual ou ainda de seu órgão
colegiado.
Cabe, portanto aos órgãos e entidades que detém o exercício do poder de polícia proceder
à notificação de crime ambiental quando constatado a infração e a prevenção, pois a dificuldade
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de restituição ao status quo ante aponta para a necessidade de fortalecer os mecanismos de
prevenção do dano, através de ações educativas e de conscientização, de fiscalização e do
amadurecimento dos procedimentos de autorizações ambientais.
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A IMPORTÂNCIA DA VONTADE GERAL EM RELAÇÃO A VONTADE DA MAIORIA SOB
UMA PERSPECTIVA ROUSSEAUNIANA NO SISTEMA DEMOCRÁTICO.

Célio Acelino Junior1
Marcos Vinícius Viana da Silva2

RESUMO
O sistema democrático possuía vários fatores de formação e desenvolvimento, tendo como
um deles a ideia da soma das vontades da população para aplicação de determinadas medidas ou
tomada de decisões. Dito isto, a presente pesquisa estabeleceu como objetivo a análise da
aplicação da vontade geral e da maioria sobre os pilares da democracia moderna, tendo como
hipótese a incidência da vontade geral e não da maioria, via de regra, nos países democráticos.
Visualizou-se que a vontade geral na constituição apresenta caráter fundamental, motivo pela
qual o Brasil adota em sua carta magna a intangibilidade de certas cláusulas, denominadas de
pétreas. Isto posto, concluiu-se que o sistema democrático atual utiliza, entre outros
fundamentos, da ideia de bem comum apresentada por Rousseau, tendo em vista que as decisões
são tomadas levando-se em consideração a vontade do povo. No tocante a metodologia, utilizouse o método indutivo para coleta e análise de dados.

PALAVRAS-CHAVE: Democracia; Rousseau; Vontade Geral.

INTRODUÇÃO
A democracia, suas origens e conceitos, é tema em evidente debate dentro da sociedade
brasileira, principalmente em seus anos eleitorais, tendo em vista que ressurgem debates
relacionados a votação universal, ao voto secreto, ao pacto federativo, entre outros inúmeros

1
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itens relacionados aos temas.
Mesmo com os debates acalorados sobre o tema, a democracia como um todo não está
sendo posta em cheque por qualquer grupo social na atualidade, não ao menos nos locais em que
a democracia já foi devidamente implementada, e encontra-se consolidada no seio social.
Todavia, apesar da adoção deste sistema pela maioria dos países ocidentais,
deve-se ponderar que sua origem, conforme relatos na parte inicial do texto, tem origens
bastante antigas, tendo os estudos sobre o tema recebido especial atenção quando da
época iluminista.
Neste contexto, o presente trabalho observa dois fatores ligados diretamente ao próprio
conceito de democracia, a vontade geral e a vontade da maioria, instituto que apesar de
semelhantes, possuem diretrizes fundacionais distintas, as quais se revelam na obra o Contra
Social de Jean Jaques Rousseau.
Narrados estes itens, informa-se introdutoriamente, que o objetivo da presente pesquisa
está em apresentar os conceitos de democracia, buscando compreender o papel da vontade geral
x a vontade da maioria, conceitos rousseaunianos, dentro dos países democráticos.
Como hipótese de resposta, tem-se que a vontade geral e a vontade da maioria são
diferentes, aplicando-se, via de regra, a vontade geral na esfera democrática, apensar de muitas
vezes a sociedade solicitar uma intervenção mais voltada a vontade da maioria.
Aduz-se antes de entrar nos temas pontuais da pesquisa, que não se almeja aqui fazer
críticas ou analises do sistema democrático, mas sim das aplicações da vontade geral e da maioria,
buscando compreender alguns fenômenos do sistema, e não uma análise dele, como um todo.
Informa-se ainda que foi utilizado o método indutivo, tanto para coleta dos dados quanto
no tratamento dos mesmos durante toda a pesquisa, aplicando técnicas do referente e do
fichamento conforme preconiza o doutrinar Pasold3 para as análises pertinentes.

O SISTEMA DEMOCRÁTICO
Introdutoriamente serão abordados neste tópico da pesquisa alguns conceitos pertinentes

3

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 12ª Edição revisada. São

Paulo: Conceito Editorial, 2011.
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sobre o tema democracia, bem como qual sua origem e repercussão nas mais variadas nações.
Igualmente, abordar-se-á como a democracia é aplicada no Brasil, através de uma análise
sistemática de suas divisões dentro do ordenamento jurídico constitucional nacional.

CONCEITOS DO SISTEMA DEMOCRÁTICO
Muitos são os conceitos concedidos à democracia, principalmente se for levado o momento
histórico em que ele fora cunhado, isto porque alguns fundamentos epistemológicos são
alterados, o que por consequência acarreta na alteração de alguns pensamentos.
Assim, para definir democracia, apresenta-se inicialmente o conceito de Aristóteles, que na
obra a República aborda o instituto em 4 tipos, dos quais correlaciona-se o primeiro; “a primeira
delas é a que podemos designar como democracia realmente dita, baseada na igualdade plena,
onde nenhuma das classes, seja a pobre ou a rica, é soberana”.4
Em continuidade aos conceitos sobre o tema, a teoria clássica define a democracia,
segundo os dizeres de Schumpeter como “o arranque institucional para se chegar a decisões
políticas que realiza o bem comum fazendo o próprio povo decidir as questões através da eleição
de indivíduos que devem reunir-se para realizar a vontade desse povo”.5
O mesmo autor ainda vai informar;
A Democracia é um método político, ou seja, um certo tipo de arranjo institucional para se
alcançarem decisões políticas – legislativas e administrativas, e portanto não pode ser um fim em si
6
mesma, não importando as decisões que produza sob condições históricas dadas.

Por sua vez, Bobbio discorre sobre a democracia, informando que esta sempre foi
empregada para designar uma das formas de governo, ou melhor, um dos modos com que pode
ser exercido o poder político, que neste caso ocorre pelo povo.7
Finalizando os conceitos clássicos sobre democracia, aduz-se que para Kelsen, a democracia
pode ser definida como uma das técnicas possíveis de produção das normas da ordenação.
Eliminadas as incrustações ideológicas, como as de soberania popular e representação, reconhecida
a impossibilidade de esquivar-se ao princípio da divisão do trabalho, a democracia moderna é o
4
5
6
7

ARISTOTELES. A Política; Livro IV, cap. IV. São Paulo: Abril Cultural, 1996.
SCHUMPETER, Joseph A., Capitalismo, Socialismo e Democracia, Rio, Zahar, 1984.
SCHUMPETER, Joseph A., Capitalismo, Socialismo e Democracia. p. 304.
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade; Para uma teoria geral da política; tradução Marco Aurélio Nogueira. Rio de
Janeiro: Terra e Paz, 1987. pág. 135/136.
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sistema de produção de normas da ordenação que confia tal tarefa a um corpo (parlamento) eletivo,
com a base mais ampla possível (sufrágio universal) e com método eleitoral proporcional (mesmo
sem pretensões de representação), e que funciona, via de regra, segundo o princípio da maioria
8
simples.

Desta forma, por todo o exposto narrado, compreende-se a democracia como uma forma
de governo, que é necessariamente realizado pelo povo, apensar de possuir variadas formas de
aplicação, direta, indireta, semidireta, conforme se verifica no decorrer da pesquisa.

A ORIGEM DO SISTEMA DEMOCRÁTICO
O conceito de democracia ficou conhecido com a experiência de autogoverno dos cidadãos
atenienses durante o período de Péricles, no século V a C, embora já fosse usado antes.9
A palavra democracia é formada por dois vocábulos gregos que, juntos, implicam uma
concepção singular de relações entre governados e governantes: “demos” significa povo ou
muitos, enquanto “kracia” quer dizer governo ou autoridade; assim, em contraposição à prática
política adotada até então, ou seja, o governo de um sobre todos (monarquia) ou de poucos sobre
muitos (oligarquia), o conceito de democracia passou a conotar, como tanto Aristóteles como
Platão observaram, a ideia de uma forma de governo exercido por muitos; mas é um equívoco
considerar isso uma democracia direta, pois mesmo sendo um governo para muitos e exercido por
muitos, não o era por todos, já que estavam excluídos da cidadania mulheres, escravos e
trabalhadores braçais10.
Na Atenas da época, as decisões importantes que afetavam a vida da cidade e dos seus
habitantes, como as relativas à economia, aos impostos e à defesa contra os ataques externos (aí
incluída a guerra), eram tomadas pela assembleia de cidadãos.
Segundo Heródoto, foi Péricles quem usou pela primeira vez, em sua oração fúnebre em
homenagem aos heróis da guerra do Peloponeso, a ideia de que a democracia é o governo “do
povo, pelo povo e para o povo”, um enunciado tornado célebre após ser usado por Abraão Lincoln
no século XIX.11
Esses ideais iriam converter-se, ao longo das transformações históricas que deram origem à
8

KELSEN, Hans. A Democracia. 2ª edição. São Paulo: Martins Fontes. 2000, p. 13.

9

RIBEIRO, Renato Janine. A democracia. São Paulo: Publifolha, 2001.

10
11

FINLEY, M. I. Democracia antiga e moderna. Rio de Janeiro: GRAAL, 1988.
FINLEY, M. I. Democracia antiga e moderna.
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democracia moderna, nos principais pilares do conceito, distinguindo claramente esse regime de
alternativas como o autoritarismo e o totalitarismo.

FORMAS ATUAIS DE APLICAÇÃO DO SISTEMA DEMOCRÁTICO
Apresentados os conceitos pertinentes relacionados a democracia, bem como seu
surgimento dentro do Estado Grego, cabe agora informar como a democracia encontra-se dividida
atualmente dentro dos estados modernos, principalmente no tocante ao estado Brasileiro.
Neste sentido, a democracia fora dividia em 3 formas, as quais foram denominadas de
direita, semidireta e indireta, suas aplicações aqui estabelecidas possuem relação ao Estado
Brasileiro, podendo não ter paridade em demais nações.
Assim, inicialmente informa-se que a democracia direta é aquele em que todos os cidadãos,
sem representantes, deliberam sobre os problemas sócias que necessitam ser resolvidos, todavia
tornou-se cada vez mais difícil sua aplicação, a medida que a quantidade de habitantes de
determinado local aumenta. 12
Historicamente, as democracias mais diretas incluem o encontro municipal de Nova
Inglaterra (dentro dos Estados Unidos), e o antigo sistema político de Atenas. Nenhum destes se
enquadraria bem para uma grande população, embora a população de Atenas fosse grande, a
maioria da população não era composta de pessoas consideradas como cidadãs, que, portanto,
não tinha direitos políticos. 13
Para os gregos eram cidadãos apenas o homem de certa idade, sendo desta forma excluída
das deliberações todas as mulheres, crianças e ainda os escravos, parcela elevada da população.
É questionável se já houve algum dia uma democracia puramente direta de qualquer
tamanho considerável. Na prática, sociedades de qualquer complexidade sempre precisam de
uma especialização de tarefas, inclusive das administrativas; e portanto uma democracia direta
precisa de oficiais eleitos. 14
Contemporaneamente o regime que mais se aproxima dos ideais de uma democracia direta

12

13

14

QUARESMA, Regina; OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula. Direito constitucional brasileiro: perspectivas e controvérsias
contemporâneas. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2006.
BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistência, por
uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. P. 275
FINLEY, M. I. Democracia antiga e moderna. Rio de Janeiro: GRAAL, 1988.
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é a democracia semidireta da Suíça. Uma democracia semidireta é um regime de democracia em
que existe a combinação de representação política com formas de Democracia direta.15
A Democracia semidireta, conforme Bobbio16, é uma forma de democracia que possibilita
um sistema mais bem-sucedido de democracia frente as democracias Representativa e Direta, ao
permitir um equilíbrio operacional entre a representação política e a soberania popular direta.
A prática desta ação equilibrante da democracia semidireta, segundo Bonavides17, limita a
“alienação política da vontade popular”, onde “a soberania está com o povo, e o governo,
mediante o qual essa soberania se comunica ou exerce, pertence ao elemento popular nas
matérias mais importantes da vida pública”.
Os principais institutos da democracia semidireta é a existência de institutos que
representam o povo de maneira direta na tomada de decisões. Visualiza-se tais institutos no
referendo, plebiscito, ação de iniciativa popular, entre outros.
Assim, na maioria das ações, apenas os representantes tomam as decisões, no
entanto, para algumas deliberações, o povo é solicitado o a participar de maneira direta, o
que distingue este sistema do representativo/indireto.
A democracia indireta, por sua vez, segue o modelo mais clássico, no qual os
representantes são eleitos pela população para exercer o poder de escolha. Nesta forma de
democracia não existe a possibilidade de intervenção direta dos eleitores, mas apenas uma
relação entre os eleitos. 18
Desta forma, as três vertentes de aplicação da democracia são bem distintas, porquanto na
democracia direta todos os assuntos são deliberados e decididos em conjunto, já na democracia
indireta inexiste qualquer possibilidade de manifestação direta do povo, utilizando exclusivamente
dos representantes.
Como meio termo, a democracia semidireta utiliza de um sistema de representação, que na
maioria do tempo é utilizado, passando para uma democracia direta quando da necessidade de
aprovação de assuntos mais delicados ou pertinentes socialmente.
15
16

17

18

BONAVIDES, Paulo. A evolução constitucional do Brasil. Estudos Avançados (USP. Impresso), v. 14, p. 155-176, 2000. P. 129
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade; Para uma teoria geral da política; tradução Marco Aurélio Nogueira. Rio de
Janeiro: Terra e Paz, 1987. pág. 459
BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistência, por
uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. p. 275
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: Para uma teoria geral da política. p. 459
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O CONTRATO SOCIAL DE ROUSSEAU – VONTADE GERAL E VONTADE DA MAIORIA
Apresentados quais são as origens históricas, conceitos e aplicações modernas da
democracia, tratar-se-á agora de uma análise dos conceitos e distinções entre a vontade geral e a
vontade da maioria, buscando apresentar suas diferenças e suas aplicações dentro do sistema
democrático.
Para que ocorra a devida compreensão do conteúdo almejado nesta parte da pesquisa,
subdividiu-se as duas teorias de Rousseau em partes separadas, traçando ao seu fim o
comparativo e a distinção entre as formas de vontade.

A VONTADE GERAL NO CONTRATO SOCIAL
Tratar sobre o tema geral é bastante complexo, tendo em vista que em nenhum momento
Rousseau afirma categoricamente o que seria tal forma de vontade, apesar de deixar bem claro a
sua importância fundamental para o próprio conceito de Contrato Social.
Todavia, de maneira ampla e interpretativa, a vontade geral caracteriza-se pelos dizeres do
povo através das leis, entidade esta que cria uma personalidade própria e que Rousseau denomina
de soberano. Nesta conexão, “a vontade geral não é outa coisa se não a vontade do corpo político
– é a vontade do soberano.”19
Assim, a vontade geral pode ser interpretada como o desejo da coletividade, apresentado
no corpo político elaborador das normas, que tem a função de representar as regras que devem
ser seguidas por toda a sociedade.
Neste contexto, informa-se que todos os homens perdem sua liberdade ao passo que
deixam de fazer aquilo que querem, como ainda são soberanos, pelo fato ditarem as normas que
os outros, e eles mesmos, precisam respeitar.
Durante toda a obra de Rousseau, o Contrato Social, o autor afirma que a ideia de vontade
geral tem extrema relação com as noções de bem comum e de interesse geral, tendo em vista que
as normas são elaboradas para serem aplicadas a toda coletividade.
A primeira e mais importante dos princípios até aqui estabelecidos é que somente a
vontade geral pode dirigir as forças do Estado de acordo com a finalidade de sua instituição, que é
19

REIS, Cláudio Araújo. A vontade Geral e Decisão coletiva em Rousseau. Trans/Form/Ação, Marília, v.33, n.02, p.22-34,2010, p.
12.
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o bem comum.20
Segundo Reis21, nos dizeres de Rousseau, o bem como pode ser traduzido como a
“união entre interesse e justiça, entre aquilo que é vantajoso para o indivíduo e aquilo que
é mais justo para a comunidade”.
Assim, vontade geral é, em algum sentido, a vontade da comunidade como um todo (é a
vontade do soberano ou ainda a do povo) e se a vontade está sempre voltada para fazer o bem do
povo, conforme preconiza Rousseau, deve sempre ela direcionar a vida dos homens.
Ainda no tocante as explanações inicias sobre a vontade geral, comporta informa que a
vontade de todos não é um interesse comum, no sentido de uma confluência dos particulares,
mas apenas a soma de interesses coletivos.
Neste sentido, “a vontade geral é aquilo que anima os contratantes no sentido de movê-los
na mesma direção, ou seja, no sentido positivo ao conjunto da sociedade, pois ela dirige o Estado,
tornando a sociedade soberana e legítima”.22
Por todo o exposto, compreende-se que a vontade geral é aquela oriunda dos desejos
individuais, analisados por um corpo político que soma todos os desejos e transforma-os em
vontades equilibradas, que reflitam uma normativa aplicável e almejada por todos.
Pode-se dizer que a vontade geral não é apenas a soma de um grupo de vontades, mas sim
a inter-relação entre as vontades, que conflitadas e analisadas geram um ideal comum, ou bem
comum como fala Rousseau.

A VONTADE DA MAIORIA NO CONTRA SOCIAL E A DIFERENÇA PARA A VONTADE
GERAL
A vontade da maioria, também denominada de vontade de todos, a depender da tradução,
apresenta uma realidade diversa da vontade geral, para Rousseau a vontade da maioria
representa o desejo da maior parcela da população.
Assim, para a obtenção da vontade da maioria não é necessário que seja
determinado um corpo político, que verifique quais são os desejos da população e tente
20

21
22

ROUSSEAU, Jean Jaques. Do contrato social ou princípios do direito político. Tradução Eduardo Brandão, Organização e
introdução Maurice Graston. São Paulo: Pinguin Classics Companhia das Letras, 2011. P. 77.
REIS, Cláudio Araújo. A vontade Geral e Decisão coletiva em Rousseau. p. 16.
CARVALHO, Manoel Jarbas Vasconcelos. Rousseau e o conceito de vontade geral: princípio metafísico ou pacto social? Ceará:
Revista Helius, ano 1, n.01, p.1-14, p. 2
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uniformizá-los, mas sim é apenas necessário que seja questionado o povo sobre aquilo
que ele quer.
Nesta dualidade de vontades, deve-se compreender as distinções bem definidas entre as
formas de vontade, porquanto na primeira busca-se o bem comum, na segunda apenas legitimase a escolha da maior parte da população para determinado assunto.
Rousseau23 deixa bem claro seu posicionamento sobre estas duas formas de vontade:
Muitas vezes há uma grande diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. Esta só diz
respeito ao interesse comum, a outra diz respeito ao interesse privado, não sendo mais do que a
vontade dos particulares. Mas tirem dessas mesmas vontades o mais e o menos que se anulam, e o
conjunto das diferenças será a vontade geral.

Transcrita esta passagem da obra o Contrato Social, resta ainda mais nítida a grandes
diferenças entre as duas formas de vontade, isto porque a maioria pode desejar algo que não seja
benéfico para uma parcela inferior da população, que estaria sempre a margem.
De forma e exemplificar, até mesmo infantilmente, deve-se compreender que a vontade da
maioria dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental seria não ter aula e passar o dia
brincando, todavia, o bem comum, aquilo que é melhor para todos, faz com que eles tenham que
estudar, para serem melhores pessoas no futuro.
Ou ainda, se para cada assunto a população apresenta-se apenas a sua vontade particular,
dificilmente seria possível a adoção de qualquer medida governamental, isto porque a maioria
hora seria a favor da realização de determinada medida, hora contra.
Assim, para que as coisas possam funcionar, faz-se necessária a vontade geral, cunhada sob
a perspectiva de um bem comum, uma vontade coletiva de que as coisas melhores e que
prosperem, prova disto está na própria ideia do bem comum, que é a intersecção das vontades
individuais e não apenas a aplicação da maioria da vontade.
Ainda sobre o tema Rousseau24 informa que a vontade de todos (bem como a da maioria)
não está vinculada ao interesse comum, podendo, por isso, não o atender, sacrificando assim a
Vontade geral no limite do próprio pacto.
Quando o nó social começa a afrouxar e o Estado a enfraquecer, quando os interesses particulares
começam a fazer-se sentir e as pequenas sociedades a influir na grande, o interesse comum altera-se
23

ROUSSEAU, Jean Jaques. Do contrato social ou princípios do direito político. p. 80-81.

24

ROUSSEAU, Jean Jaques. Do contrato social ou princípios do direito político. p. 79.
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e encontra opositores, a unanimidade já não reina entre as vozes, a vontade geral já não é a vontade
de todos, elevam-se contradições, debates e a melhor opinião já não passa sem disputas.

Isto exporto, a sociedade para Rousseau, e para os filósofos depois deste, baseia-se em um
contrato social, que deve ser regido pela vontade geral e não pela vontade da maioria, tendo vista
a busca exclusivamente na primeira pelo bem comum.

RELAÇÃO DA VONTADE GERAL COM A DEMOCRACIA
Analisados os pressupostos e conceitos de democracia, passou-se a discorrer sobre a
vontade geral e a vontade da maioria dentro da obra o contrato social de Rousseau, a exposição
de tais informações é fundamental para que se possa agora abordar a importância de um instituto
para o outro.
Desta forma, nesta terceira parte da pesquisa, buscar-se-á analisar a relevância que ocorre
entre a vontade geral e a democracia, almejando ainda analisar o porquê da não aplicação da
vontade da maioria nos sistemas democráticos, e ainda qual seria a repercussão caso houvesse tal
aplicação.

A CRIAÇÃO DAS NORMAS BASEADAS NA VONTADE GERAL
Sabendo que a vontade geral é não apenas a soma das vontades dos particulares, mas sim
a interrelação entre as vontades dos particulares, buscando aquilo que é o bem comum para
todos, pode-se analisar qual a relação disto para a elaboração de normas, aqui representando
tanto leis como constituições.
Inicialmente, no tocante a constituição, é importante destacar que as constituições são o
pilar normativo das nações, motivo pelo qual normalmente expressão múltiplas vontades,
possibilitando assim a sua utilização para diversos casos, no anseio de proteger o cidadão.25
No Brasil esta realidade não é diferente, por motivos históricos a constituição nacional
possui inúmeros artigos, que mesmo tendo suas contradições, foram cunhados com base na ideia
de bem comum, não apresentado aquilo que era melhor para a maior parte da população, mas
sim aquilo que era bom para a nação brasileira.
Como representação disto pode-se verificar a criação de institutos como o direito
25

REIS, Jorge Renato dos; GORCZEVSKI, Clovis. A concretização dos direitos fundamentais: constitucionalismo contemporâneo.
Porto Alegre: Norton, 2007
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constitucional da gestante possuir uma licença especial, sem prejuízo do emprego e do salário,
com a duração de cento e vinte dias. Tal direito pode não refletir a maioria do interesse da
população, tendo em vista que a maior parte da população deverá arcar com os custos desta
licença, quer de maneira direta ou indireta.26
Entretanto, se for levado em consideração aquilo que é o bem comum social, que no caso
se reflete por uma relação saudável da mãe com a prole, bem como da própria prole que necessita
de cuidados especial nos primeiros dias de vida, tem-se ai uma nítida aplicação do da vontade
geral.27
Outrossim, nas leis infraconstitucionais podemos verificar várias outras aplicações do
princípio da vontade geral, estas aplicações podem nem sempre estarem pacificadas na mente da
população em geral, que inclusive gostaria que alguns direitos fossem afastados.
Exemplo claro para isto é a defesa dos direitos humanos, ou ainda tratando de um tema
mais específico, o auxílio reclusão para a família do apenado28. Mesmo que muitas pessoas não
concordem com isto, deve-se verificar a necessidade social e o bem comum, aplicando assim não a
vontade da maioria que recrimina os delitos penais, mas sim a vontade geral que determina a
necessidade de auxílio para as famílias que não tem responsabilidade direta pelo crime de um de
seus membros.

A DETERMINAÇÃO DE CLÁUSULAS PÉTREAS PARA AS CONSTITUIÇÕES NO INTUITO
DE MANTER A VONTADE GERAL
Não obstante aos casos narrados anteriormente, deve-se compreender que especialmente
no Brasil fora adota o regime das cláusulas pétreas, as quais representam uma gama de direitos
que não podem ser alterados, quer seja por emenda à constituição, ou ainda outra forma.
As cláusulas pétreas estão indiscutivelmente associadas a Constituição da República
Federativa do Brasil de 198829, podendo ser afastadas apenas com a edição de uma nova
26

27
28

BRASIL,
República
Federativa
do.
Constituição
Federal.
Art.
7º
XVIII.
Brasília.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm. Na data de 04 de dezembro de 2014. - licença à gestante,
sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.
ROUSSEAU, Jean Jaques. Do contrato social ou princípios do direito político.
ALVARENGA, Rúbia Zanotelli de. O auxílio-reclusão como um direito humano e fundamental dos dependentes do segurado
recolhido à prisão. Revista IOB Trabalhista e Previdenciária, Porto Alegre, RS, v.20, n.241, p. [36]-47, jul. 2009.
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BRASIL, República Federativa do. Constituição Federal. Art. 60 § 4º. Brasília. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm. Na data de 04 de dezembro de 2014.
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constituição.
Sua criação ocorreu no sentido de proteger, frente ao próprio povo, alguns direitos que são
fundamentais para a preservação do bem comum. Assim, mesmo que o povo, representado pelos
eleitos, resolva alterar a lei maior da Nação, ele ficara limitado no tocante a alguns temas, que não
são passiveis de mudança, tendo em vista sua importância para a preservação da vontade geral.
Sobre o tema cabe informar a doutrina do professor Ferrajoli, que assim aduz: “la
constituición es patrimônio de todos e de cada uno, razón por la cual ninguna mayoría puede
materle mano sino con um golpe de Estado y uma ruptura ilegítima del pacto de convivencia”30.
Assim, a necessidades dos direitos expressos nas cláusulas pétreas é tamanho, que mesmo
nos casos em que a constituição é alterada, salvo algumas exceções de tomada de poder, as novas
constituições tende a trazer os mesmos direitos essenciais, fato que demonstra a importância
destes.

OS REGIMES REGIDOS PELA VONTADE DA MAIORIA
Apesar da nítida e narrada importância da vontade geral e sua ideia de bem comum para as
sociedades, todas as nações estão a mercê de uma aplicação de regimes que apenas apliquem
apenas a vontade da maioria, segregando assim as minorias, quer sejam elas éticas raciais,
econômicas ou intelectuais.
Os regimes populistas31 normalmente expressão a aplicação da vontade da maioria sobre a
vontade geral, isto porque este regime concentra a tomada de decisões em poucas ou uma
pessoa, sem que sejam ouvidos os variados representantes de todas as classes.
Como consequência, as normas são criadas a partir da vontade do conjunto da maior parte
da população, e não da interrelação entre as múltiplas vontades, que por sua vez expressão um
conjunto de ideias oriundas dos representantes de toda a população.32
Não é o foco desta pesquisa criticar os regimes totalitários, ou ainda informar suas
problemáticas, mas sim demonstrar que no sistema democrático, regido pela vontade de todos,

30
31

32

FERRAJOLI, Luigi. Garantismo: una discusión sobre derecho y democracia. Madrid: Editorial Trotta, 2006, p. 84
O termo populismo é utilizado para designar um conjunto de práticas políticas que consiste no estabelecimento de uma relação
direta entre as massas e o líder carismático para se obter apoio popular, sem a intermediação de partidos políticos ou entidades
de classe. WEFFORT, Francisco C. O Populismo na política brasileira. 3.ed. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1986.
VIEIRA, Luiz Renato Consagrados e malditos: os intelectuais e a Editora Civilização Brasileira. Brasília: Thesaurus, 1998
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não se pode adotar apenas a vontade da maioria, mas sim aquilo que busca, ao menos
teoricamente, o bem para todos, ou bem comum como informava Rousseau.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com tudo que fora relatado, vários pontos foram observados, buscando-se durante toda a
pesquisa uma análise ampla sobre as ideias de Rousseau sobre a vontade geral e a vontade da
maioria, assuntos apresentados no século XVII, mas com aplicações nos dias atuais.
Incialmente, fora abordado o sistema democrático, conceitos e origem, evidenciando como
a democracia direta, oriunda do regime aplicado apenas em Atenas na época de Platão e
Aristóteles, veio a se desenvolver ao ponto de ser aplicado, de maneira indireta ou semidireta, em
praticamente todos os países ocidentais.
Em seguida, discorreu-se sobro a obra o contrato social e as ideias de vontade geral e
vontade de todos ou vontade da maioria, informando qual a diferença entre os dois institutos e
qual a importância expressa por Rousseau na vontade geral e em sua relação com o bem comum.
A apresentação destes dois pressupostos foi fundamental para a abordagem da terça parte
da pesquisa, que buscou estabelecer conexões entre os regimes democráticos, em especial o
brasileiro, com a ideia de vontade geral, e por consequência com o intuito do bem comum.
Para tanto, almejou-se encontrar leis e normativas que foram criadas na ideia de gerar um
bem comum, ou ainda de preserva-lo, mesmo que para tanto tenham sido criados barreiras de
modificação de normativa, tanto na esfera infra como na esfera constituição.
Compreende-se que ao menos nos tempos atuais, salvo nos casos de tomada de controle
por regimes populistas, a ideia de democracia, que representa a vontade de todos, está
nitidamente ligada com o pensamento rousseauniano de bem comum, tendo em vista que as leis
são elaboradas não para atender apenas aquilo que a maioria quer, mas a interrelação dos desejos
da sociedade.
Complementa-se ainda este estudo, informando que para parte da doutrina, como
Bobbio33 e Ferrajoli34, democracia deixa, por vezes, de ser um desejo da vontade geral, mas sim

33
34

BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade: Para uma teoria geral da política.
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: a teoria do garantismo penal. Trad. Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz
Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
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reflete a vontade da minoria que precisa ser protegida das possíveis arbitrariedades que a maioria
poderia lhe impor.
Desta forma, independente das correntes doutrinárias (vontade geral ou vontade da
minoria), deve-se entender que não pode ocorrer uma valoração diferente para os anseios sociais,
levando-se em consideração apenas se maior ou menor parte da população necessita deles, para
que o sistema democrático funcione é sempre necessária uma interrelação de vontades, a fim de
gerar uma única vontade que represente, ao mesmo tempo a maioria e a minoria da população.
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ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL E TRANSNACIONAL: AS PERSPECTIVAS DE
DISPUTA E SOLIDARIEDADE

Ronei Vilmar Baron1

RESUMO

O desaparecimento das fronteiras nacionais decorrentes da globalização do capitalismo
mencionado por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, aliado à nova força política
advinda da sociedade de risco teorizada por Ulrich Beck, amparada na ameaça ecológica e não na
luta de classes, impõe um novo cenário mundial a ser regulado com base no princípio da
solidariedade.

PALAVRAS-CHAVE: Transnacionalidade. Soberania. Solidariedade.

INTRODUÇÃO
As novas demandas sociais advindas da sociedade de consumo, capitaneada pelas novas
tecnologias e alicerçada na ultravalorização do capitalismo, abalaram a concepção do Estado
Constitucional Moderno construído com base no conceito absoluto de Soberania.
Nesse novo cenário mundial em que não existem mais fronteiras, impõe-se a construção de
novas categorias como, por exemplo, a transnacionalidade.
Diferentemente, do direito internacional calcado na soberania absoluta de cada um dos
Estados-Nação e regido pela reciprocidade, a transnacionalidade pressupõe a relativização da
soberania e rege-se pelo princípio da solidariedade.
Enfim, apenas com esse enfoque transnacional é que se podem regulamentar estas novas
demandas sociais.

1

Mestrando do Curso de Mestrado de Ciência Jurídica da Univali (CPCJ/Univali).
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O FENÔMENO TRANSNACIONAL
Para que se possa falar em transnacionalidade, impõe-se, em primeiro lugar, uma breve
explanação da sua perspectiva fenomenológica. Com efeito, Joana Stelzer 2 , afirma que a
“transnacionalização não é fenômeno distinto da globalização (ou mundialização), pois nasce no
seu contexto, com características que podem viabilizar o surgimento da categoria Direito
transnacional”. E,

após

enfatizar

o

significado

polissêmico

que

os fenômenos da

internacionalização, multinacionalização, globalização, mundialização e transnacionalização
comportam, identifica algumas características próprias de cada um deles.
Segundo Joana Stelzer3 na internacionalização não há percepção de alcance global, pois as
relações estatais escoram-se na ideia de soberania horizontal (absoluta). Da mesma forma, a
multinacionalização, embora associada à ideia de expansão para outros países, ainda não possui
escala global. Por sua vez, o fenômeno da globalização ou mundialização
é um processo paradigmático, multidimensional, de natureza eminentemente econômico-comercial,
que se caracteriza pelo enfraquecimento soberano dos Estados-nacionais e pela emergência dos
novos focos de poder transnacional à luz da intensificação dos movimentos de comércio e de
economia, fortemente apoiado no desenvolvimento tecnológico e no barateamento das
comunicações e dos meios de transportes, multiplicando-se em rede, de matriz essencialmente
heurística. [...]
Trata-se de fenômeno mais intenso que a internacionalização, não se restringindo à concepção de
expansionismo estatal. Não se identifica com a multinacionalização, pois de igual modo não se limita
à multiplicação das relações empresariais em mais de um Estado.

Apenas com a globalização é que a soberania estatal perdeu o enfoque absoluto, indivisível
e impermeável e, por consequência, reflexamente surgiu o fenômeno da transnacionalização,
evidenciada “pela desterritorialização dos relaciona-mentos políticos-sociais, fomentado por
sistema econômico capitalista ultravalorizado, que articula ordenamento jurídico mundial à
margem das soberanias dos Estados”4.
É o transpasse da soberania absoluta vinculada ao Estado-territorial, para relativa,
admitindo relações virtuais, de trânsito em espaço único (transnacional)5.
Para Joana Stelzer 6 a transnacionalização possui como características principais a
2
3
4
5
6

STELZER, Joana. Direito e transnacionalidade, p. 16.
STELZER, Joana. Direito e transnacionalidade, p. 17-18.
STELZER, Joana. Direito e transnacionalidade, p. 21.
STELZER, Joana. Direito e transnacionalidade, p. 21.
STELZER, Joana. Direito e transnacionalidade, p. 25.
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desterritorialização, a ultravalorização do capitalismo e o enfraquecimento do estado soberano.
Na verdade, de certa forma, referidas características, foram anunciadas antecipadamente
por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista de 1848, como se pode notar:
Pressionada pela necessidade de mercados sempre mais extensos para seus produtos, a burguesia
conquista a terra inteira. Tem que imiscuir-se em toda a parte, instalar-se em toda a parte, criar
relações em toda a parte.
Pela exploração do mercado mundial, a burguesia tornou cosmopolita a produção e o consumo de
todos os países. Para grande pesar dos reacionários, retirou da indústria sua base nacional. As
antigas indústrias nacionais foram aniquiladas e ainda continuam a ser nos dias de hoje.
São suplantadas por novas indústrias cuja introdução se torna uma questão de vida ou de morte
para todas as nações civilizadas: essas indústrias não empregam mais matérias-primas locais, mas
matérias-primas provenientes das mais longínquas regiões, e seus produtos acabados não são mais
consumidos somente in loco, mas em todas as partes do mundo, ao mesmo tempo.
[...]. Províncias independentes, apenas federadas, com interesses, leis, governos, sistemas
alfandegários diferentes, foram reunidas em uma só nação, e um só governo, em um só código de
7
lei, em um só interesse nacional de classe, em uma só fronteira alfandegária .

Mais adiante, arrematam:
As fronteiras nacionais e os antagonismos entre os povos tendem cada vez mais a desaparecer, com
o desenvolvimento da burguesia, com o livre comércio, com o mercado mundial, com a
8
uniformização da produção industrial e com as condições de vida correspondentes .

Esses prenúncios estão concretizados na sociedade atual e, ainda que Marx e Engels não
tenham mencionado as palavras globalização e/ou transnacionalidade, anteviram essa realidade
social como consequência do capitalismo ultravalorizado, da perda de soberania das nações e da
desterritorialização.
Além disso, a globalização do capitalismo segundo Ulrich Beck acarretou também a
globalização dos riscos civilizacionais e uma nova força política alicerçada não mais na luta de
classes, mas na ameaça ecológica.
Para Ulrich Beck9 as sociedades de risco
[...] não são sociedades de classes; suas situações de ameaça não podem ser concebidas como
situações de classe, da mesma forma como seus conflitos não podem ser concebidos como conflitos
de classe.

7
8
9

MARX, Karl. Manifesto do partido comunista, p. 29-31.
MARX, Karl. Manifesto do partido comunista, p. 56.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 43.
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[...] A produção industrial é acompanhada por um universalismo das ameaças, independente dos
lugares onde são produzidas: cadeias alimentares interligam cada um a praticamente todos os
demais na face da Terra. Submersas, elas atravessam fronteiras. O teor de acidez do ar carcome não
apenas esculturas e tesouros artísticos, mas há muito corroeu também os marcos de fronteira.
Mesmo no Canadá acidificam-se os mares, mesmo nos extremos setentrionais da Escandinávia
morrem as florestas.

É o efeito bumerangue:
Contido na globalização, e ainda assim claramente distinto dela, há um padrão de distribuição dos
riscos no qual se encontra um material politicamente explosivo: cedo ou tarde, eles alcançam
inclusive aqueles que os produziram ou que lucraram com eles. Em sua disseminação, os riscos
apresentam socialmente um efeito bumerangue: nem os ricos e poderosos estão seguros diante
deles. Os anteriormente ‘latentes efeitos colaterais’ rebatem também sobre os centros de produção.
Os atores da modernização acabam, inevitável e bastante concretamente, entrando na ciranda dos
perigos que eles próprios desencadeiam e com os quais lucram. Isto pode ocorrer de diversas
formas.
[...] Torna-se claro, nesse caso, que a Terra se transformou num assento ejetável, que não mais
reconhece diferenças entre pobre e rico, branco e preto, sul e norte, leste e oeste. O efeito, porém
10
só existe quando existir, e então ele não mais existirá, pois nada mais existirá .

Esse efeito não reflete apenas na ameaça à vida, mas por meio de mediações como
dinheiro, propriedade e legitimação. Todos perdem:
o desmatamento causa não apenas o desaparecimento de espécies inteiras de pássaros, mas
também reduz o valor econômico da propriedade da floresta e da terra. [...].
[...] Aquilo que se combatia como ‘perigo comunista’ realiza-se no conjunto das próprias ações, sob
outra forma, seguindo o desvio da natureza contaminada. [...].
[...] tudo o que começa a vida neste planeta, estará ameaçando também os interesses de
propriedade e de comercialização daqueles que vivem da mercantilização da vida e dos víveres.
Surge, dessa maneira, uma genuína contradição, que sistematicamente se apro-funda, entre os
interesses de lucro e propriedade que impulsionam o processo de industrialização e suas diversas
consequências ameaçadoras, que comprometem e desapropriam inclusive os lucros e a propriedade
11
(para não falar da propriedade da própria vida) .

Assim, percebe-se que a globalização do capitalismo prevista antecipadamente por Marx e
Engels no manifesto do Partido Comunista acarretou não apenas a continuidade da luta de classes
entre burguesia e proletariado, mas uma sociedade de riscos não vivenciada no século XIX, mas a
partir do final do século XX.
O que Marx e Engels não previram e não perceberam foi que essas características ou
consequências do capitalismo exacerbado podem acarretar uma Sociedade mais justa e igualitária,
em razão de fatores que escapam à luta de classes entre burguesia e proletariado, sendo o
10
11

BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 44-45.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 45-46.
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principal deles a questão vital ambiental.
Segundo Paulo Márcio Cruz:
[...] a globalização pode ajudar em três sentidos: poder fazer evidente a interdependência, ter
despertado o pluralismo da diversidade e ter ampliado para várias camadas da população mundial a
sensação de pertencer a uma realidade transnacional e, também, transestatal, capaz de despertar os
vínculos de solidariedade imprescindíveis para a emergência de uma sociedade global, algo a que a
12
humanidade nunca assistiu .

Finalmente, antes de se adentrar mais nesse assunto, impõe-se dissertar em tópicos
específicos sobre a relativização da soberania e das perspectivas de disputa e solidariedade entre
o direito internacional e transnacional.

A RELATIVIZAÇÃO DA SOBERANIA
É cediço que o Estado Constitucional Moderno criado a partir das Revoluções Burguesas,
embora tenha tirado a Soberania do Estado das mãos de um único homem ou poucos, continuou
partindo do pressuposto de que a Soberania de um Estado é absoluta, pois considera cada uma
das Soberanias Estatais isoladamente, sem qualquer possibilidade de interferência externa, sob o
estandarte da inviolabilidade da independência nacional.
Segundo Paulo Márcio Cruz13, “com a superação do Estado Absoluto e o consequente
surgimento do Estado Constitucional Moderno, a Soberania foi transferida da pessoa do soberano
para a Nação”, conforme o Princípio da Soberania da Nação concebido por Sieyès.

Assim, a proclamação da Soberania como independência ante qualquer poder externo tornou-se
uma manifestação característica e essencial do Estado Constitucional Moderno desde seu início. A
consolidação do princípio democrático supôs a reafirmação da Soberania com relação ao exterior,
passando a ser proibida qualquer interferência nas decisões internas da comunidade, adotadas
livremente por esta. Em muitos casos, como nos movimentos pela independência colonial, estavam
unidas aspirações pelo estabelecimento do sistema democrático e a consecução da independência
nacional.

Contudo, no cenário internacional essa Soberania concebida a partir dos pensamentos de
Sieyès, passou a ser questionada, uma vez que não consegue enfrentar as demandas sociais
surgidas a partir da globalização decorrente do capitalismo praticado a partir da segunda metade
do século XX, por não pressupor um contexto global, no qual todas as soberanias precisam pelo

12
13

CRUZ, Paulo Márcio. Globalização, transnacionalidade e sustentabilidade, p. 25.
CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade, p. 83-84.
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menos em alguns aspectos serem relativizadas em benefício de todos os cidadãos que habitam
este Planeta.
Paulo Márcio Cruz14, diz que
[...] em face da economia mundial, a par do fenômeno das comunicações digitais, a Soberania estatal
perde sua substância. A globalização da economia gerou relações de interdependência, nas quais os
Estados têm sido, no mínimo, obrigados a reunirem-se em grupos, as fronteiras comerciais
desaparecem e a moeda nacional será, pouco a pouco, substituída por outro instrumento comum de
troca e de compra e venda. Criados os grupos, sem nenhuma conotação étnica, o passo subsequente
provavelmente será a execução de uma política de alinhamento não mais de países, mas de grupos,
até a economia mundial tornar-se hegemônica – se já não o é – e as fronteiras econômicas
desaparecerem.

O mesmo autor, ao repensar a Democracia, menciona que
[...] o Estado Constitucional Moderno, construído teoricamente para existir soberano no seu interior
e para se relacionar quase sempre conflitivamente com o seu exterior, deve começar a dividir a cena
possivelmente com um novo modelo de espaço jurídico que, ao que tudo indica, será o mediador
das relações políticas, sociais e econômicas locais e regionais com aquelas globalizadas ou
15
mundializadas .

Como dito acima, as mudanças sociais provocadas pelo capitalismo globalizado, este
decorrente principalmente dos avanços tecnológicos, impõe ao Estado Constitucional Moderno
novas realidades, as quais deverá se encaixar.
Não há falar, pelo menos em um primeiro momento, na extinção do Estado Constitucional
Moderno, mas sua adaptação frente aos novos obstáculos gerados pela sociedade capitalista
globalizada, impondo-se, portanto, a relativização do conceito de Soberania em razão da
necessidade de novas relações internacionais, não mais alicerçadas no princípio da reciprocidade,
mas no princípio da solidariedade.
A propósito, Paulo Márcio Cruz16, ao comentar sobre o processo de integração da Europa,
menciona que:
O Estado de base nacional, que surgiu na Idade Moderna, perdura até os dias de hoje. Contudo, a
partir dele, com base nele, mas em superação a ele, ao longo da Idade Contemporânea,
desenvolveu-se uma progressiva relativização da Soberania, que está culminando presentemente na
constituição da Comunidade ou União supranacional, na Europa, cuja força cultural ainda é a
locomotiva da civilização ocidental. Assim como os feudos se globalizaram em estados nacionais,
agora na evolução europeia o processo de união continua pela globalização dos estados nacionais
em comunidade supranacional. Esse processo se desenvolve tendo origem e base na formação de
um mercado comum, antes suprafeudal e agora supranacional, mas, partindo desse fundamento
14
15
16

CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade, p. 86 e 87.
CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade, p. 19.
CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade, p. 90-91.
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econômico, tem por sequência e consequência a constituição de nova sociedade política por
coligação e relativização, antes dos domínios feudais e agora das soberanias nacionais.

A superação do conceito moderno de Soberania não significa o desaparecimento de toda a
autoridade, mas a necessidade de “uma nova ordem pública transnacional, na qual, no lugar da
situação anárquica” mundial, entre Estados-nacionais, “haja solidariedade democrática entre os
povos”, com o objetivo de enfrentar as novas realidades sociais17.

ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL E TRANSNACIONAL: AS PERSPECTIVAS DE
DISPUTA E SOLIDARIEDADE
Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar 18 , ao comentarem acerca das categorias
Transnacionalidade, Estado Transnacional e Direito Transnacional, advertem que não obstante o
prefixo trans indicar uma estrutura pública que perpassa vários estados, isto não significa um
estado mundial ou superestado, o que se pretende “é a possibilidade de fundação de vários
espaços públicos de governança, regulação e intervenção, cujos mecanismos de controle e
funcionamento seriam submetidos às sociedades transnacio-nalizadas”. Além disso, é “a
capacidade não apenas de justaposição de instituições ou da superação/transposição de espaços
territoriais, mas a possibilidade de emergência de novas instituições multidimensionais,
objetivando a produção de respostas mais satisfatórias aos fenômenos globais contemporâneos”.
Segundo os autores, significa
algo que vai ‘além de’ ou ‘para além de’, a fim de evidenciar a superação de um locus determinado,
que indicaria que são perpassadas diversas categorias unitárias, num constante fenômeno de
desconstrução e construção de significados.
Diversamente da expressão inter, a qual sugere a ideia de uma relação de diferença ou apropriação
de significados relacionados, o prefixo trans denota a emergência de um novo significado construído
19
reflexivamente a partir da transferência e transformação dos espaços e modelos nacionais. [...] .

Assim, para eles o conceito de Estado Transnacional corresponde à
emergência de novos espaços públicos plurais, solidários e cooperativamente democráticos e livres
de amarras ideológicas da modernidade, decorrentes da intensificação da complexidade das relações
globais, dotados de capacidade jurídica de governança, regulação, intervenção – e coerção – e com o
20
objetivo de projetar a construção de um novo pacto de civilização. [...] .

17
18
19
20

CRUZ, Paulo Márcio. Da soberania à transnacionalidade, p. 96.
CRUZ, Paulo Márcio. Direito e transnacionalidade, p. 57.
CRUZ, Paulo Márcio. Direito e transnacionalidade, p. 58.
CRUZ, Paulo Márcio. Direito e transnacionalidade, p. 58.
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Finalmente, argumentando que a identificação entre Nação Cultural e Nação Jurídica e
Política é questionável, uma vez que na sociedade hodierna vários são os estados em que o
conceito de Nação como grupo homogêneo, com características socio-culturais ou religiosas
comuns não se aplica, Paulo Márcio Cruz e Zenildo Bodnar21 entendem
[...] por Transnacional os novos espaços públicos não vinculados a um território específico, que
perpassam a ideia tradicional de Nação Jurídica, aceitam a pluralidade como premissa e possibilitam
o exercício de poder a partir de uma pauta axiológica de comum consensual, destinada a viabilizar a
proposição de um novo pacto de civilização.

Partindo do pressuposto de que a questão ambiental no mundo contemporâneo serve
como paradigma revolucionário e exige um consenso de todos os seres humanos,
independentemente de sua classe social, pois diferentemente da luta de classes que gera
consequências visíveis, as situações de risco acarretam desastres invisíveis, não esperados, impõese uma nova concepção de sociedade, doravante alicerçada na continuidade da espécie humana.
A propósito:
À diferença da pobreza, contudo, a pauperização do risco no Terceiro Mundo é contagiosa para os
ricos. A potenciação dos riscos faz com que a sociedade global se reduza a comunidade de perigos. O
efeito bumerangue também acaba por afetar os países ricos, que justamente se haviam livrado dos
riscos através da transferência, mas que acabam reimportando-nos junto com os alimentos baratos.
Com as frutas, grãos de cacau, rações de animais, folhas de chá etc., os pesticidas voltam à sua
altamente industrializada terra de origem. As extremas desigualdades internacionais e as
interdependências do mercado global lançam os bairros pobres dos países periféricos às portas dos
ricos centros industriais. Eles convertem-se em incubadoras de uma contaminação de alcance
mundial, que – semelhante às doenças contagiosas dos pobres na densidade das cidades medievais –
22
tampouco preservam os distritos ricos da aldeia global .

Assim, conclui-se que as disputas do direito internacional devem dar luz à solidariedade do
direito transnacional, chegou a hora dos países ricos serem solidários com os países pobres. Não
há mais espaço para falar em criação de entidades internacionais com objetivo de promover
apenas a paz e evitar guerras mundiais, mas entidades transnacionais que consigam coibir a
destruição da natureza e, por consequência, evitar a extinção da espécie humana.
Segundo Ulrich Beck23, “a sociedade de risco produz novas oposições de interesse e um
novo tipo de solidariedade diante” das situações de ameaça global. “Assim, amigo e inimigo, leste
e oeste, em cima e embaixo, cidade e campo, preto e branco, sul e norte são todos submetidos, no
limite, à pressão equalizante dos riscos civilizacionais que se exacerbam”.
21
22
23

CRUZ, Paulo Márcio. Direito e transnacionalidade, p. 61.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 53.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 57.
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As sociedades de risco contêm “uma dinâmica evolutiva de base democrática que
ultrapassa fronteiras, através da qual a humanidade é forçada a se congregar na situação unitária
das autoameaças civilizacionais”24.
“Em lugar da superação da carência” das sociedades de classes, “entra a superação do
risco”. [...] “Enquanto as sociedades de classes são organizáveis em Estados Nacionais, as
sociedades de risco fazem emergir ‘comunhões de ameaça’ objetivas, que em última instância
somente podem ser abarcadas no marco da sociedade global”25.
Enfim, enfatiza Ulrich Beck26 que
O potencial de autoameaça civilizacional desenvolvido no processo de modernização faz assim com
que mantém a utopia de uma sociedade global se torne um pouco mais real, ou ao menos mais
premente. Exatamente como quando as pessoas do século XIX precisaram, sob pena de naufragar
economicamente, aprender a submeter-se às condições da sociedade industrial e do trabalho
assalariado – da mesma forma, elas também precisarão, hoje e no futuro, sob o açoite do apocalipse
civilizacional, aprender a sentar-se à mesa e a encontrar e a implementar soluções para as ameaças
autoinfligidas capazes de atravessar todas as fronteiras. Uma pressão nessa direção já se faz sentir.
Problemas ambientais somente podem ser solucionados de forma objetiva e razoável em
negociações transfronteiriças e acordos internacionais, e o caminho até aí passa consequentemente
por conferências e arranjos que atravessem inclusive as fronteiras das alianças militares. A ameaça
decorrente da estocagem de armas nucleares com inimaginável força destrutiva inquieta as pessoas
em ambos os hemisférios militares e faz com que surja uma comunhão de ameaça, que, no entanto,
ainda precisa demonstrar quanta carga é capaz de comportar.

Ao contrário das sociedades de classes que possuem o ideal da igualdade, a sociedade de
risco baseia-se na segurança. [...] “A solidariedade da carência é substituída pela solidariedade do
medo”27. É desta solidariedade por medo que surge a força política capaz de acarretar a união de
todas as nações novamente, doravante em benefício de toda a humanidade e, por isso, em um
cenário transnacional movido pela cooperação e solidariedade, e não internacional de disputa
entre países guiada pela reciprocidade.
Por exemplo, pensar a questão ambiental pelo direito internacional significa não influenciar
na Soberania dos Estados, porém pensar a questão ambiental pelo direito transnacional significa
influenciar na Soberania dos Estados em nome da sobrevivência da espécie humana.
Lívia Gaigher Bósio Campello28, ainda que sem diferenciar o direito internacional do

24
25
26
27
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BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 57.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 57.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 57-58.
BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade, p. 59-60.
CAMPELLO, Lívia Gaigher Bósio. Lineamentos sobre sustentabilidade segundo Gabriel Real Ferrer, p. 170.

947
Produção Científica CEJURPS – 2015

transnacional, menciona que
[...] o Direito Internacional do Meio Ambiente contemporâneo reflete a preocupação global da
sociedade internacional, fato que condicionou a independência soberana do Estado ao interesse da
humanidade na preservação ambiental. De tal modo, a noção de solidariedade internacional
ambiental passou de uma mera aspiração para se manifestar concretamente e estruturalmente,
como no conceito de desenvolvimento sustentável e nas obrigações decorrentes dos Tratados
multilaterais, especialmente quanto à relação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Uma coisa é a soberania de um Estado em relação ao seu povo, sua atuação e influência
restrita ao seu território, outra é a influência dos seus atos em relação a todos os seres humanos e
ao território planetário.
Um crime contra a vida em determinado país, em regra, não interfere na vida de outros
povos, por isso, a aplicação da pena de morte por algum deles não acarreta a necessidade de
intervenção na Soberania de outro. Mas a industrialização desenfreada com impacto ambiental,
em regra, atinge todos indiscriminadamente e, portanto, torna-se problema de todos, exigindo-se
a perda parcial de Soberania de todos em benefício deles mesmos.
Para Lívia Gaigher Bósio Campello29,
[...] o equilíbrio ambiental apresenta limites variáveis, que podem ser facilmente ultrapassados. A
contaminação não conhece fronteiras e necessita de soluções a nível global quando afeta a Terra em
seu conjunto, ainda que essas soluções se choquem com interesses particulares de Estados em busca
de benefícios imediatos, sem levar em consideração um problema que mais tarde terão que
enfrentar.

A questão vital ambiental não corresponde a um litígio internacional que exige intervenção
da ONU, mas uma obrigação transnacional que pode ser regulada, por meio da ONU.
Os Estados outrora soberanos, devem doravante perder, em parte, sua soberania em prol
de um bem maior que é a sustentabilidade da vida no planeta.
No Direito Internacional não há interesses comuns, ocorre um perde e ganha, como se
fosse um jogo de tênis. Por sua vez, no Direito Transnacional há interesses comuns, um depende
do outro, como se fosse um jogo de frescobol.
Segundo Lívia Gaigher Bósio Campello, no Direito Internacional clássico os Estados
coexistem soberanamente e juridicamente iguais, porém no Direito Internacional contemporâneo
uma de suas principais funções corresponde à “cooperação para proteção do meio ambiente,
enquanto interesse geral da humanidade, que não pode ser abordado de forma unilateral pelos
29
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Estados e se concretiza na existência de várias normas que limitam o exercício da soberania”30.
O Direito Internacional exige responsabilidade, enquanto o Direito Transnacional exige
obrigações e deveres.
Com efeito, Lívia Gaigher Bósio Campello31 enfatiza que
[...] os direitos de solidariedade se consubstanciam em direitos-obrigações. Portanto, enquanto
princípio estruturante do Direito Internacional Ambiental, a solidariedade impõe obrigações aos
sujeitos de direito. No desenvolvimento histórico do Direito Internacional Ambiental, fica evidente o
reconhecimento e aplicação do princípio da solidariedade, primeiro ensejando obrigações negativas
aos Estados e, nas últimas décadas, cada vez mais impulsionando obrigações estatais positivas.

Para Paulo Márcio Cruz, impõe-se “[...] um novo Poder Público. Um espaço público
transnacional de governança, construído com base em teorias contemporâneas e democráticas de
solidariedade e sustentabilidade”32.
As estruturas atuais
[...] deverão ser modificadas, não porque são de esquerda ou de direita ou porque sejam controladas
por este ou aquele grupo ou classe, mas porque são cada vez mais impraticáveis. Não são mais
adequadas para as necessidades de um mundo radicalmente mudado, principalmente após o fim da
33
disputa ideológica moderna entre o ocidente capitalista e comunismo soviético .

Finalmente, é de se dizer que os “regimes internacionais ambientais e as obrigações por
eles impostas trabalham para uma verdadeira concretização do princípio da solidariedade”, por
meio da cooperação internacional para proteção do meio ambiente, traduzindo “uma real
preocupação com a sobrevivência da espécie humana e o interesse dos Estados em assumir uma
responsabilidade comum e solidária em nome da qualidade de vida das gerações presentes e
futuras”34..

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A desterritorialização, ultravalorização do capitalismo e o enfraquecimento do estado
soberano decorrentes dos efeitos da globalização acarretaram no final do século XX e início do
século XXI um novo fenômeno, antevisto por Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista
realizado em 1848, denominado transnacional.
30
31
32

33
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Esses efeitos da globalização do capitalismo também geraram riscos civilizacionais e uma
nova força política alicerçada não mais na luta de classes, mas na ameaça ecológica,
transformando-se em sociedades de risco.
E, ao contrário das sociedades de classes que possuem o ideal da igualdade, as sociedades
de risco baseiam-se na segurança. [...] “A solidariedade da carência é substituída pela
solidariedade do medo”35. É desta solidariedade por medo que surge a força política capaz de
acarretar a união de todas as nações novamente, doravante em benefício de toda a humanidade
e, por isso, em um cenário transnacional movido pela cooperação e solidariedade, e não
internacional de disputa entre países guiada pela reciprocidade.
Assim, conclui-se que as disputas do direito internacional devem dar luz à solidariedade do
direito transnacional, chegou a hora dos países ricos serem solidários com os países pobres. Não
há mais espaço para falar em criação de entidades internacionais com objetivo de promover
apenas a paz e evitar guerras mundiais, mas entidades transnacionais que consigam coibir a
destruição da natureza e, por consequência, evitar a extinção da espécie humana.
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O ESTADO SOCIOAMBIENTAL DE DIREITO E A NOVA REALIDADE DAS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS: DESAFIOS E AMEAÇAS1

Charles Alexandre Souza Armada2

RESUMO
O século XX presenciou uma escalada no nível de agressões ao meio ambiente. A situação
de degradação ambiental não se modificou neste início de século XXI demonstrando que a relação
do homem com o meio ambiente continua merecendo uma atenção especial por parte de Estados
e organismos internacionais. O presente artigo trata da deterioração da relação do ser humano
com o meio ambiente, personificada pelo aquecimento global e pelas mudanças climáticas, e das
respostas estatais proporcionadas pelo novo modelo de Estado que traz em sua Constituição a
preocupação com a preservação do meio ambiente: o Estado Socioambiental de Direito. Para fazer
frente à situação de crise ambiental global, o Estado Socioambiental de Direito assume o
compromisso de atuar para transformar a relação do ser humano com o meio ambiente em uma
relação virtuosa. O presente trabalho científico também tem como objetivo analisar os desafios e
as perspectivas que se apresentam ao Estado Socioambiental de Direito. A pesquisa se justifica
pela atual realidade de degradação ambiental global e pelas possíveis respostas que o Estado
nacional pode proporcionar. O artigo foi produzido através do método indutivo e operacionalizado
pelas técnicas do referente, categorias básicas, conceitos operacionais e fichamento.

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente; Estado Socioambiental de Direito; Crise Ambiental Global;
Mudança Climática.
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INTRODUÇÃO
A relação do ser humano com o meio ambiente tem demonstrado um resultado ao mesmo
tempo insatisfatório e assombrosamente persistente ao longo das últimas décadas.
O resultado insatisfatório, para ambos os participantes da relação, refere-se, de um lado,
aos níveis de degradação impostos ao meio ambiente, e, de outro lado, aos impactos negativos na
qualidade de vida das pessoas que, por sua vez, dependem de um meio ambiente sadio e
equilibrado para viver.
O presente artigo procura analisar as respostas que os Estados nacionais vêm apresentando
para enfrentar a crise ambiental global. Nesse sentido, examina-se, em um primeiro momento, o
estágio atual de degradação ambiental planetária.
Após a apresentação dos sinais de agravamento da atual crise ambiental, examina-se o
novo modelo de Estado que eleva a preocupação com o meio ambiente à categoria de norma
constitucional, o Estado Socioambiental de Direito.
Como resultado final, a pesquisa pretende analisar os desafios e as perspectivas que se
apresentam tanto para o Estado Socioambiental de Direito como para a crise ambiental global.
A metodologia utilizada para o presente artigo foi indutiva, operacionalizada pelas
técnicas do referente, pesquisa bibliográfica, categorias básicas e conceitos operacionais.

UMA CRISE AMBIENTAL COM CONTORNOS PLANETÁRIOS
Principalmente a partir da década de 70, o crescimento desordenado das cidades e o
aumento no ritmo de crescimento da população do planeta alteraram de forma significativa a
delicada constituição da biosfera, termo utilizado por Arnold Toynbee para designar a “película de
terra firme, água e ar que envolve o globo de nosso planeta Terra” 3.
A partir da década de 80, os problemas intensificaram-se e nosso planeta passou a conviver
de forma mais próxima e recorrente com a questão ambiental. Começou a ficar claro que o
homem havia ultrapassado algum limite. Edgar Morin apresenta os principais sinais de alerta que
surgiram nesse período4:

3
4
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a) grandes catástrofes locais com amplas consequências (acidentes nucleares nas usinas de
Chernobyl e Three Mile Island, poluição do ar em Atenas e na Cidade do México, etc);
b) problemas mais gerais nos países industrializados (urbanização maciça, contaminação
das águas, envenenamento dos solos por pesticidas e fertilizantes);
c) problemas mais gerais nos países não-industrializados (desertificação, desmatamento,
etc);
d) problemas globais relativos ao planeta como um todo (efeito estufa, decomposição da
camada de ozônio, etc).
Nas décadas seguintes, os problemas relacionados com a intervenção humana sobre o
meio ambiente intensificaram-se. Percebe-se, hoje, que os impactos ambientais caracterizados
por sua repercussão sobre os elementos constitutivos do ambiente (água, solo, flora, etc.) deram
lugar a problemas ambientais com proporções intergeracionais, com a capacidade de
comprometer as bases para a sobrevivência de todas as espécies no planeta5.
O advento do novo milênio não modificou o nível de agressões ao meio ambiente. Em
decorrência, novos problemas ambientais tem pautado a agenda de países e organizações
internacionais.
Segundo Landa, Ávila e Hernández, é possível identificar os seguintes indicadores da crise
ambiental global: as emissões anuais de bióxido de carbono (CO2) quadruplicaram desde 1950,
desmatamento anual de 13 milhões de hectares (97% nos trópicos), na última década
desapareceram sistemas florestais em ao menos 25 países e em outros 29 a diminuição chegou a
90%, a degradação do solo afeta 84% das terras de cultivo do mundo, aproximadamente 1,900
milhões de hectares de terras degradadas, extinção de espécies sem precedentes, perda de cerca
de 17,500 espécies a cada ano, entre 1,000 e 10,000 vezes a mais que antes da intervenção
humana6.
Contudo, além dos indicadores já apresentados, os estudos que confirmam o aquecimento
global talvez sejam os mais graves. De acordo com os informes do Painel Intergovernamental

5
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sobre Mudanças Climáticas, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), o aquecimento do
sistema climático é inequívoco e, desde a década de 1950, muitas das mudanças observadas são
sem precedentes. A atmosfera e o oceano têm aquecido, as quantidades de neve e gelo têm
diminuído, o nível do mar subiu e as concentrações de gases de efeito estufa aumentaram7.
Com base em estudos desenvolvidos pela National Oceanic and Atmospheric
Administration, NOAA na sigla em inglês para a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica
dos Estados Unidos, há dez indicadores que corroboram o status atual de aquecimento global:
aumento no nível dos oceanos; aumento das temperaturas na superfície dos oceanos; maior calor
nos oceanos; aumento da umidade; aumento das temperaturas sobre os oceanos; aumento da
temperatura na troposfera; aumento da temperatura sobre a terra; diminuição das geleiras;
menor cobertura de neve e menos gelo flutuando nos oceanos8.
De acordo com Eduardo José Viola:
Desde 2005 uma série de eventos tem iniciado um novo período de percepção da ameaça da
mudança climática: furacões mais frequentes e intensos nos EUA e países caribenhos, fortes
incêndios em vastas áreas dos EUA e Austrália, mortes por onda de calor na Europa, intensificação
de tufões e tormentas severíssimas no Japão, China, Filipinas e Indonésia, inundações catastróficas
ao lado de secas severíssimas na Índia e África, secas intensas na Amazônia brasileira, primeiro
9
furacão registrado no Atlântico Sul .

Apenas em 2011, terremotos seguidos de tsunamis e deslizamentos de terra causaram mais
de 20 mil mortes e prejuízos aos EUA, somando US$ 365 bilhões (R$ 730 bilhões) e 1 milhão de
pessoas sem casas. O impacto mais severo, contudo, foi para os pequenos países insulares em
desenvolvimento, alguns dos quais sofreram perdas de até 8% do PIB10.
As agressões ao meio ambiente, portanto, além de persistirem, também cresceram em
magnitude. No caso do Brasil, eventos inusitados na história do país começaram a demonstrar que
já se convive com uma nova realidade climática global.
O furação Catarina, que atingiu a costa do sul do Brasil em 2004, foi o primeiro registrado

7
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no Atlântico Sul. Conforme o Anuário Brasileiro de Desastres Naturais, 2011, do Centro Nacional
de Gerenciamento de Riscos e Desastres:
O furacão Catarina foi o primeiro registro de um ciclone tropical no Oceano Atlântico Sul.
Ele atingiu a costa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul no dia 28 de março de 2004. Condições
excepcionalmente favoráveis nos padrões oceânicos e atmosféricos fizeram com que um ciclone
extratropical comum, nessa região, fosse gradativamente adquirindo características de um inédito
ciclone tropical. Os ventos em torno de 150 km/h fizeram com que ele fosse classificado como um
furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, deixando um total de 100.000 residências
afetadas, 75 pessoas feridas e 3 óbitos11.
A mudança climática é, de fato, um dos desafios mais complexos deste século e, dado às
suas características transfronteiriças, nenhum país está imune aos possíveis impactos que poderão
surgir.
Conforme Landa, Ávila e Hernández, “La crisis ambiental es mundial, pero en cada país y
región del planeta son diferentes los problemas y los procesos de deterioro de los recursos
naturales”12.
Os problemas assinalados confirmam o entendimento de Arnold Toynbee ao afirmar que “o
homem é a primeira espécie de ser vivo em nossa biosfera que adquiriu o poder de destruí-la e, ao
assim fazer, de liquidar a si mesmo” 13.
Jared Diamond, no mesmo diapasão, sustenta que, historicamente, é possível identificar
alguns fatores determinantes para o colapso de civilizações. Diamond apresenta um quadro de
cinco pontos de possíveis fatores contribuintes para compreender qualquer colapso ambiental.
Quatro desses conjuntos de fatores, composto por danos ambientais, mudanças climáticas,
vizinhos hostis e parceiros comerciais amigáveis, podem ou não ser significativos para o colapso
ambiental em uma determinada sociedade. O quinto conjunto de fatores, representado pelas
respostas dadas pelas sociedades para seus problemas ambientais é sempre significativo ou

11
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determinante para a configuração do colapso ambiental14.
O planeta encontra-se, portanto, numa situação limite que, por sua vez, impõe questões
cujas respostas crescem em importância a cada dia. Estas questões relacionam-se com a saúde do
planeta e, ato de consequência, com a própria permanência do homem na Terra.
A atual dimensão dos problemas ambientais caracteriza-se, portanto, pelo seu caráter
planetário, intergeracional e sua origem difusa, entrelaçada com os processos históricos de
construção dos valores civilizatórios vigentes: padrão de consumo, ideais de riqueza, modelos
energéticos, etc. Dentre estes problemas ambientais, destacam-se o aquecimento global e as
mudanças climáticas.
Tendo em vista a situação de degradação ambiental do planeta e, em consequência, os
perigos que essa degradação impõe ao ser humano, tornou-se necessária a tutela efetiva do meio
ambiente pelo Estado no sentido de garantir a própria existência da humanidade.
O Estado de Direito Socioambiental tem início, portanto, num momento particular da
história do planeta. O novo modelo de Estado, o Estado de Direito Socioambiental, valendo-se de
seus atributos jurídicos e institucionais, tem o objetivo de fornecer a mínima segurança necessária
para a garantia da qualidade de vida sob o enfoque ambiental.

O ESTADO SOCIOAMBIENTAL DE DIREITO COMO NOVO MODELO DE ESTADO
NACIONAL
O Estado Socioambiental de Direito surge num momento particular da história do planeta.
Uma série de fatores acabou por impulsionar o Estado contemporâneo para a alternativa do
Estado Ambiental. Dentre estes fatores, talvez o mais importante tenha sido o nível de agressão,
sistemático e cumulativo, percebido pelo meio ambiente planetário.
Jesús Jordano Fraga, tratando do Estado Ambiental, apresenta:
Hoy se habla del Estado ambiental (LETTERA) como fórmula superadora constitucional (después del
Estado de Derecho y del Estado Social) para significar que la preocupación ambiental es la
15
determinante en la forma de Estado de nuestros días .

Canotilho, com o mesmo sentido, utiliza a expressão Estado Constitucional Ecológico para
14
15

DIAMOND, Jared. Collapse: how societies choose to fail or succeed. New York: Penguin Books, 2005. p. 11.
FRAGA, Jesús Jordano. El derecho ambiental del siglo XXI. Revista de Derecho Ambiental, Navarra (Aranzadi) núm. 1, p.95-113,
2002.
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designar a nova ordem jurídica e social voltado para um “plano dúctil centrado sobre os
problemas nucleares do desenvolvimento sustentado, justo e duradouro” 16.
Apesar das diferentes nomenclaturas utilizadas pela doutrina, este trabalho utilizará
preferencialmente a expressão “Estado Socioambiental de Direito” por entender que é aquela que
melhor exprime as novas demandas e anseios sociais relacionados com a proteção do meio
ambiente, demandas e anseios elevados à categoria de direito fundamental, e, adicionalmente, a
necessária atuação conjunta do Estado e da comunidade para essa proteção.
Carlos Alerto Molinaro explica o sentido do adjetivo socioambiental para o modelo de
Estado que pretende superar a crise ambiental global:
[...] o adjetivo socioambiental, tenciona superar a dicotomia público/privado, qualifica as políticas
públicas ambientais com os movimentos sociais, estabelece uma metodologia da ação social e
ambiental, via um juízo crítico informado pelas políticas ambientais, promovendo uma pedagogia
ambiental explicita, afirma o ambiente como ‘um lugar de encontro’, onde se dá a totalidade das
relações, vale dizer um espaço físico apropriado para o exercício das ações socioambientais,
promovendo um conjunto complexo de condições sociais, morais, naturais e culturais que cercam os
17
seres vivos e neles podem influir decisivamente .

O conceito apresentado por Wolkmer e Paulitsch reforça a proteção ao meio ambiente
pretendida pelo Estado de Direito Socioambiental:
Trata-se de um Estado em cuja ordem constitucional a proteção ambiental ocupa lugar e hierarquia
fundamental, resultando que, na promoção dos direitos prestacionais, a preservação das condições
ambientais passa a balizar as ações estatais e as políticas públicas, vez que permitirão a existência
18
digna das gerações futuras .

O novo modelo de Estado pretende demonstrar que a necessária e imprescindível
integração entre homem e meio ambiente é, na verdade, condição para a preservação de ambos.
Para concretizar sua atuação, o Estado Socioambiental de Direito se vale de alguns
princípios estruturantes.
De acordo com Erika Pereira Duailibe e Germana Parente Neiva Belchior, a expressão
princípios estruturantes “retrata a constituição do núcleo essencial do direito do ambiente,
servindo de base e caracterização própria da matéria. [...] Estabelecem os contornos das
16

17
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado Constitucional Ecológico e democracia sustentada. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE,
José Rubens Morato. Estado de Direito Ambiental: tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. p. 37.
MOLINARO, Carlos Alberto. Racionalidade ecológica e estado socioambiental e democrático de direito. 2006. 200 f. Dissertação
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. p. 144.
WOLKMER, Maria de Fátima Schumacher; PAULITSCH, Nicole da Silva. O estado de direito socioambiental e a governança
ambiental: ponderações acerca da judicialização das políticas públicas ambientais e da atuação do poder judiciário. Revista NEJ Eletrônica, Vol. 18 - n. 2 - p. 256-268 / mai-ago 2013. p. 259-260.
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características básicas, tarefas e perspectivas do Estado de Direito Ambiental” 19.
Dentre os princípios estruturantes a serem apontados, a doutrina destaca os seguintes:
princípio da precaução, princípio da prevenção, princípio do poluidor-pagador, princípio da
responsabilidade, princípio da proibição de retrocesso ecológico, princípio do mínimo existencial
ecológico, princípio da democracia, princípio da cidadania, princípio da informação e o princípio da
educação e da participação ambiental.
Para a presente pesquisa, apenas no intuito de direcionar o tópico que tratará dos desafios
e ameaças ao Estado Socioambiental de Direito, serão analisados o princípio da precaução, o
princípio da proibição do retrocesso ecológico e o princípio da Sustentabilidade.
Assim, com relação ao princípio estruturante da precaução, segundo apontamento de
Denise Hammerschmidt:
O princípio da precação articula-se na base de dois pressupostos: a possibilidade que condutas
humanas causem danos coletivos vinculados a situações catastróficas que podem afetar o conjunto
de seres vivos – por uma parte –, e a falta de evidência científica (incerteza) a respeito da existência
do dano temido – por outra. Incerteza não somente na relação de causalidade entre o ato e suas
20
consequências, mas quanto à realidade do dano, a medida do risco ou do dano .

Dessa forma, para proteger o meio ambiente, o princípio da precaução impõe a atuação do
Estado em casos de ausência de certeza científica absoluta ou, ainda, “a ausência de certeza
científica absoluta não deve servir de pretexto para procrastinar a adoção de medidas efetivas
visando a prevenir a degradação do meio ambiente” 21.
Isso significa a antecipação de ações ao risco ou perigo de dano ao meio ambiente.
Com relação ao princípio da proibição do retrocesso ecológico ou princípio da vedação do
retrocesso da legislação ambiental, este princípio é considerado um princípio geral do Direito
Ambiental uma vez que é aplicável em todos os seus setores (biodiversidade, mudanças climáticas,
saúde ambiental, etc).
Segundo Guilherme José Purvin de Figueiredo, “o princípio da vedação de retrocesso da
legislação ambiental é voltado, em última análise à proteção da coletividade face a desmandos do
19

20

21

DUAILIBE, Erika Pereira; BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Pós-modernidade e estado de direito ambiental: desafios e
perspectivas do direito ambiental. Encontro Nacional do CONPEDI (19.: 2010: Fortaleza, CE) Anais do [Recurso eletrônico] XIX
Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. p. 1549.
HAMMERSCHMIDT, Denise. O risco na sociedade contemporânea e o princípio da precaução no direito ambiental. Revista
Sequência, n.º 45, p. 97-122, dez. de 2002. p. 109.
FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013. p. 139.
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Poder Legislativo” 22.
Trata-se de um princípio estruturante do Direito Ambiental que parte da premissa de que
as condições jurídicas protetivas ao meio ambiente devem ser constituídas de modo progressivo,
de modo a ampliar a qualidade de vida existente hoje, não podendo, assim, retroceder a níveis de
proteção inferior àqueles já conquistados.
Segundo Canotilho, a sustentabilidade configura um dos princípios estruturantes do Estado
Constitucional Ambiental:
Tal como outros princípios estruturantes do Estado Constitucional – democracia, liberdade,
juridicidade, igualdade – o princípio da sustentabilidade é um princípio aberto carecido de
concretização conformadora e que não transporta soluções prontas, vivendo de ponderações e de
23
decisões problemáticas .

O Estado Socioambiental de Direito é a oportunidade de materialização da integração entre
meio ambiente e sociedade no sentido da manutenção do atual patrimônio ambiental para as
gerações futuras. Além disso, o novo modelo de Estado tem o condão de permitir a efetivação do
direito difuso a um meio ambiente sadio e equilibrado, como exposto em nossa carta
constitucional.

DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O ESTADO SOCIOAMBIENTAL DE DIREITO E PARA
A CRISE AMBIENTAL GLOBAL
O Estado Socioambiental de Direito é um aprimoramento do Estado nacional e insere-se,
nesse sentido, no processo histórico de evolução qualitativa que caracteriza a trajetória do Estadonação desde o seu surgimento, em 164824.
Por tratar-se de um novo modelo de Estado inserido num contexto evolutivo, deve-se
concebê-lo como um modelo ainda em mutação, ainda em construção.
Conforme Ferreira e Leite,

22

23

FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2013. p. 159.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. O Princípio da sustentabilidade como Princípio

estruturante do Direito Constitucional. Revista de Estudos Politécnicos - Polytechnical Studies Review,
Vol VIII, nº 13, 007-018. p. 8.
24

Esta data marca a assinatura do Tratado de Vestfália que pôs fim à Guerra dos 30 aos na Europa e é considerada a certidão de
nascimento do Estado como o conhecemos hoje.

959
Produção Científica CEJURPS – 2015

Dito isso, convém mencionar que o Estado de Direito Ambiental é uma construção teórica que se
projeta no mundo real ainda como devir. A despeito desse fato, a relevância do paradigma proposto
deve ser observada para uma melhor compreensão das novas exigências impostas pela sociedade
25
moderna, especialmente quando se considera o constante agravamento da crise ambiental .

Por um lado, o fato de significar um conceito ainda não acabado pode permitir um maior
grau de adaptabilidade a situações ainda não experimentadas. Por outro lado, entretanto, por não
ser um conceito consolidado, pode perceber recuos em áreas ou situações já havia conquistadas.
Uma deterioração das atuais condições climáticas globais, por exemplo, exigiria o
aprofundamento dos conceitos e princípios sob os quais o Estado Socioambiental de Direito vem
sendo construído. O agravamento da crise ambiental global determinaria, portanto, um desafio a
ser superado pelo novo modelo de Estado.
O segundo capítulo do relatório sobre o clima, divulgado em abril de 2014 pelos cientistas
do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC na sigla em inglês, prevê a
ocorrência de danos residuais ligados a eventos naturais extremos em diferentes partes do
planeta na segunda metade deste século:
It is now very likely that human influence has contributed to observed global scale changes in the
frequency and intensity of daily temperature extremes since the mid-20th century, and likely that
human influence has more than doubled the probability of occurrence of heat waves in some
26
locations .

A mudança climática é uma realidade e apresenta perspectivas assustadoras para o futuro.
De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano 2013, apresentado pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o mundo pode viver uma catástrofe ambiental em
2050. De acordo com o texto divulgado, os desastres naturais tem se intensificado em todo o
mundo, tanto em frequência quanto em intensidade, causando grandes danos econômicos e
perdas humanas27.
As projeções para o século XXI, de acordo com o relatório do IPCC, apontam para o
agravamento das condições verificadas atualmente tendo em vista que os oceanos continuarão a
apresentar aquecimento e que o nível dos oceanos continuará a subir. Além disso, de acordo com
25

26
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FERREIRA, Helini Sivini; LEITE, José Rubens Morato. A expressão dos objetivos do estado de direito ambiental na constituição
federal de 1988. In: LEITE, José Rubens Morato et al (orgs). Repensando o estado de direito ambiental. p.22.
IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor,
S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA. p. 19.
PNUD-Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Relatório do desenvolvimento humano 2013: a ascensão do sul.
Disponível em: <http://www.pnud.org.br/arquivos/rdh-2013.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2013.
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o relatório, “most aspects of climate change will persist for many centuries even if emissions of
CO2 are stopped. This represents a substantial multi-century climate change commitment created
by past, present and future emissions of CO2” 28.
São dados muito alarmantes uma vez que apontam para a continuidade dos efeitos
danosos no sistema climático global mesmo com uma eventual interrupção das emissões de CO2.
Nesse sentido, Viola alerta: “atualmente o aquecimento global é o maior desafio político,
econômico, jurídico e ambiental para a humanidade” 29.
O Estado Socioambiental de Direito precisará antecipar medidas para o enfrentamento
dessa nova realidade. O eventual aumento no número de desastres ambientais exige o
comprometimento do Estado com o tratamento e também com a prevenção dos desastres. A
postura reativa que caracterizou o Estado moderno em face aos desastres ambientais deve ser
substituída por uma postura proativa antecipatória.
Medidas de prevenção e mitigação de riscos devem ser acompanhadas por uma série de
estratégias que vão, por exemplo, do compartilhamento de responsabilidades ao amplo acesso
informacional e da promoção de uma educação ambiental multinível à responsabilização do
Estado pela ação ou omissão no tocante aos desastres ambientais.
Os desafios já apresentados, referenciados por um agravamento da crise ambiental global,
podem ser potencializados por dificuldades internas e/ou externas ao Estado Socioambiental de
Direito.
De acordo com Michel Prieur, tratando das ameaças que podem interromper o progresso
do Direito Ambiental ou o processo de construção do Estado Socioambiental de Direito:
No atual momento, são várias as ameaças que podem ensejar o recuo do Direito Ambiental: a)
ameaças políticas: a vontade demagógica de simplificar o direito leva à desregulamentação e,
mesmo, à “deslegislação” em matéria ambiental, visto o número crescente de normas jurídicas
ambientais, tanto no plano internacional quanto no plano nacional; b) ameaças econômicas: a crise
econômica mundial favorece os discursos que reclamam menos obrigações jurídicas no âmbito do
meio ambiente, sendo que, dentre eles, alguns consideram que essas obrigações seriam um freio ao
desenvolvimento e à luta contra a pobreza; c) ameaças psicológicas: a amplitude das normas em
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the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor,
S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA. p. 27.
VIOLA, Eduardo José. Perspectivas da Governança e Segurança Climática Global. Câmara dos Deputados, Edições Câmara. Revista
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matéria ambiental constitui um conjunto complexo, dificilmente acessível aos não especialistas, o
30
que favorece o discurso em favor de uma redução das obrigações do Direito Ambiental .

Conforme exposto, no âmbito interno, a principal dificuldade será a manutenção do
processo de construção do Estado Socioambiental de Direito vis-a-vis eventuais dificuldades
econômicas ou conjunturais que possam ser minimizadas ou camufladas via enfraquecimento dos
princípios norteadores de sua vocação ambiental.
O princípio da precaução e, principalmente, o princípio do não-retrocesso podem vir a
sofrer um processo de enfraquecimento ou, até mesmo, de redefinição conceitual com base em
interesses econômicos, eleitorais ou para a satisfação de demandas pontuais em detrimento dos
interesses vinculados à preservação do meio ambiente.
É nesse sentido que o Estado nacional se apresenta, paradoxalmente, como um entrave
para a evolução do Direito Ambiental e para a sua própria evolução enquanto proposta de amparo
ambiental tendo em vista a severa dificuldade de atuação que demonstra frente aos problemas
que extrapolam seus limites territoriais31.
Duas características básicas que definem os Estados modernos podem ser apontadas como
importantes entraves para o desenvolvimento do Direito Ambiental e do Estado Socioambiental
de Direito: a Soberania e a Democracia.
Com relação à limitação imposta pela Soberania, os Estados nacionais patrimonializam os
recursos ambientais e os submetem a um exclusivo suposto benefício do grupo nacional quando,
na realidade, deveriam satisfazer as necessidades do conjunto da Humanidade32.
De acordo com Gabriel Ferrer, a superação das deficiências impostas pela Soberania passa,
necessariamente, pelo recuperação da solidariedade no sentido do prevalecimento do interesse
geral pelo individual:
El progresso en este campo debe pasar inexorablemente por excluir la proyección de la soberanía
sobre determinados recursos y atribuir su gestión a entes supraestatales representativos de la
especie. Se trata, como hemos apuntado, de ‘mundializar’ determinados recursos y someterlos a una

30
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Senado Federal, 2012. p. 11-54.
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racional gestión en la que estén presentes los intereses de sus ocasionales detentadores, pero
33
también el interés general, presente y futuro de la especie .

A limitação imposta pela Democracia determina uma maior preocupação com questões
eleitorais, estabelecimento de consensos e tomada de decisões obedecendo aos mais escuros
desígnios do que eventuais projetos ou decisões que suponham sacrifícios para seus habitantes,
mesmo que voltados para a defesa do meio ambiente ou para a sua preservação visando as
gerações futuras34.
No âmbito externo, a falta de efetividade dos compromissos assumidos pelos Estados,
quando assumidos, é o principal desafio a ser superado.
Viola, relacionando a situação de caos ambiental atual com a manutenção dos
atuais padrões de consumo e emissões de carbono, apresenta que:
Nas últimas décadas a modernidade está sendo afetada por um hipermaterialismo, que implica um
consumo muito além das necessidades individuais e até um esbanjamento de riqueza, colocando em
risco a espécie e a sociedade. Existe uma profunda dissonância no sistema internacional hoje: de um
lado as emissões de carbono crescem continuamente na grande maioria dos países do mundo; de
outro lado quase todos os dirigentes políticos reconhecem a gravidade do problema e têm uma
retórica de cooperação internacional para a mitigação de emissões muito distante do
35
comportamento efetivo dos agentes econômicos nas suas respectivas sociedades .

A dissonância apontada por Viola pode ser exemplificada pela postura de Estados Unidos e
China em relação ao Protocolo de Kyoto, acordo multilateral promovido pelas Nações Unidas para
a redução e o controle das emissões de gases que contribuem para o efeito estufa. Os dois países,
juntos, representam quase a metade de todas as emissões globais de CO2 e não são signatários do
Protocolo.
Apesar de estes dois países terem assinado em novembro de 2014 um acordo para redução
das emissões de gases de efeito estufa36, o acordo foi considerado informal e não determina um
compromisso perante a comunidade internacional.
Apesar dos avanços conceituais determinados pelas Conferências das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente, a materialização de soluções eficazes enfrentou dois impedimentos importantes:
33
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o fato de não existir aparato coativo que defenda os elementos ambientais comuns e o fato de
não haver autoridade que imponha condutas que defendam aqueles elementos37.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diversos estudos científicos comprovam que a manutenção do status quo de degradação
ambiental global pode levar à uma situação de insustentabilidade da vida no planeta.
Apesar dos estudos e dos acordos internacionais celebrados em função deles, os principais
efeitos de transformação do meio ambiente planetário intensificaram-se.
O Estado Socioambiental de Direito tem a prerrogativa e o compromisso de uma atuação
transformadora neste momento particular da história do planeta.
O amparo constitucional à preservação do meio ambiente, alçando à categoria de direito
fundamental a relação do ser humano com um meio ambiente sadio e equilibrado, permite ações
decisivas tanto na esfera interna como na esfera externa do Estado nacional.
Na esfera interna, propiciando a contemplação da categoria Sustentabilidade em todas as
suas dimensões e, principalmente, no que se refere às dimensões política e jurídica.
Na esfera externa, permitindo uma atuação que considere a capacidade transfronteiriça da
atual crise ambiental como fator de aproximação entre os países, não apenas para um melhor
enfrentamento da crise, mas, também, no sentido de aprimorando do novo modelo de Estado
representado pelo Estado Socioambiental de Direito.
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ANÁLISE DO TERMO CIRCUNSTANCIADO (LEI 9099/95) COMO PROPOSTA DE
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS A LUZ DA JUSTIÇA RESTAURATIVA1

Clayton Marafioti Martins2
Salustino David dos Santos Andrade3

RESUMO
O objetivo desse estudo é verificar a possibilidade de atrelar o instrumento jurídico “Termo
Circunstanciado” como proposta de resolução de conflitos a luz da Justiça Restaurativa. Foi
efetuada uma abordagem teórica com embasamento na Constituição Brasileira e demais normas
infraconstitucionais com objetivo de fornecer informações científicas na proposição da
possibilidade de normatização, no sentido de propor um novo modelo na resolução de conflitos,
visando à reparação do direito lesado pela vítima. Apresentando, por fim, dentro de um aspecto
jurídico, uma nova alternativa diferentemente da justiça tradicional.

PALAVRAS-CHAVE: Termo Circunstanciado. Justiça Restaurativa. Constituição Brasileira. Justiça
Tradicional.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Justiça Restaurativa criou força ao longo dos anos no Brasil, em virtude da falência da
tradicional aplicação da legislação penal, focada exclusivamente na punição do infrator, fortalecida
justamente a partir da década de 1970, e nesse sentido houve um recrudescimento do movimento
que defende a aplicação do novo paradigma que é a Justiça Restaurativa. Renato De Vitto assevera
que:

1

2

3
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João Ferreira Monte, Professor Visitante da Universidade do Minho – UMINHO, no Programa de Pós-Graduação Stricto em
objeto de Avaliação.
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A Justiça Restaurativa representa um novo paradigma aplicado ao processo penal, que busca intervir
de forma efetiva no conflito que é exteriorizado pelo crime, e restaurar as relações que foram
abaladas a partir desse evento. Assim, e desde que seja adequadamente monitorada essa
intervenção, o modelo traduz possibilidade real de inclusão da vítima no processo penal sem abalo
4
do sistema de proteção aos direitos humanos construídos historicamente.

Essa inovação defende, então, a busca do senso de justiça através do verdadeiro
atendimento das necessidades da vítima e eficaz reparação do dano, objetivando um processo
produtivo e de reintegração da sociedade ao infrator.
Nessa seara ressalta-se que qualquer demanda de aplicação de justiça pressupõe a
necessária existência de um conflito, assim tido como “um processo ou estado em que duas ou
mais pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como
mutuamente incompatíveis”5
Observado uma contraposição de interesses é imprescindível a atuação estatal no sentido
de resolver o litígio, mormente em razão do pacto social que outorgou ao Estado o monopólio de
aplicação da Justiça. Ocorre que as vítimas não se sentem satisfeitas com a mera punição do
infrator. O atendimento dos seus reais anseios está diretamente relacionado à verdadeira
reparação dos danos percebidos.
Esse novo instrumento traz uma indagação, ou seja, qual a inovação trazida pela ideia de
Justiça Restaurativa em relação aos demais procedimentos? No processo de aplicação da Justiça
Restaurativa, busca-se a participação dos envolvidos na criação da solução a ser aplicada. E nesse
sentido, isso se dá por meio da mediação e não da conciliação.
Verifica-se nesse sentido a necessidade de diferenciar Mediação e Conciliação, isto é,
enquanto no primeiro modelo (mediação), o mediador se limita a ouvir as partes - atentando para
os anseios e expectativas de cada uma - e manter uma postura passiva, imparcial, sem apresentar
opiniões ou propostas, no segundo modelo (conciliação), o conciliador busca direcionar as partes a
um acordo, aparando arestas e formulando propostas. Ou seja, adota uma postura ativa diante
das partes. Para as pesquisadoras no ramo da justiça restaurativa Silvana e Silvina Paz, assim
esclarecem:

4

5

DE VITTO, Renato. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos in Justiça Restaurativa Slakmon, C., R. De Vitto, e R.
Gomes Pinto (org.) Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Brasília – DF, 2005. p.
48.
YARN, Douglas H. Dictionary of Conflict Resolution. São Francisco: Ed. Jossey Bass, 1999. p. 113.
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A mediação é um fenômeno múltiplo, não existe um modelo único visto que deve fazer frente a
diferentes formas de conflito, sendo submetida à realidade social em que cada conflito se incorpora
deve ser dotada de particularidades de acordo com o tema. Esta capacidade metamórfica da
mediação é uma das características da repercussão que ela alcança em nossos dias. [...] A mediação
gira ao redor de palavras chave que a definem: negociação, confidencialidade, consenso, relações
futuras, enquanto o processo possui termos fundamentais como: normas, sanções e relações
passadas.6

No que tange a conciliação, verifica-se que é aplicada intensamente no ordenamento
jurídico brasileiro, com previsão de audiência própria para o procedimento nos procedimentos de
cunho cível e criminal - neste último, apenas nos Juizados Especiais Criminais.
O Brasil passa atualmente por problemas sérios no sistema penal e a superlotação dos
presídios, que diante disso, originaram, na década de 1990, os Juizados Especiais Criminais e as
denominadas infrações de menor potencial ofensivo e suas consequentes penas alternativas,
representadas por delitos com baixa danosidade e impacto social.
Diante desse novo modelo apresentado, verificou que não é plenamente eficaz nos
objetivos propostos. Muito embora tenha conseguido desafogar em parte o Judiciário e conferir
maior celeridade ao julgamento de determinados delitos, ainda não se mostra efetivo no que diz
respeito ao atendimento dos anseios da vítima e tampouco na diminuição dos delitos
relacionados.
Há de se considerar o crescimento da população carcerária e a já mencionada falência do
sistema punitivo, a cada dia ganha mais força o movimento que defende a criação de verdadeiras
penas alternativas, que substituam a simples privação de liberdade, surgindo assim um novo
paradigma.
É nesse novo paradigma que surge como forte candidata a Justiça Restaurativa, modelo em
que as próprias partes, sem efetiva interferência do Estado, buscarão a solução para os problemas
apresentados. Ressalta-se que tal modelo tem sido aplicado há anos em vários países, destacando
o Canadá e na Nova Zelândia com bons resultados apresentados.
Diante dessa nova proposição de procedimento no sistema jurídico brasileiro, entende-se
que tal situação seria possível no âmbito dos Juizados Especiais, substituindo-se os conciliadores
por mediadores. Entende-se, ainda, que a mediação deve ser feita em momento adequado, ou
seja, alguns dias após a ocorrência do fato que originou o litígio, de modo que as partes tenham
6

PAZ, Silvana Sandra e PAZ, Silvina Marcela. Mediação Penal, Verdade, Justiça Restaurativa in Justiça Restaurativa Slakmon, C., R.
De Vitto, e R. Gomes Pinto (org.) Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Brasília –
DF, 2005. p. 131
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tempo para refletir e entender todo o ocorrido.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método de abordagem, utilizado no desenvolvimento desse estudo, será o indutivo, com
pesquisa básica e exploratória, utilizando-se a técnica de pesquisa bibliográfica. “O método é
forma lógico-comportamental na qual se baseia o Pesquisador para investigar, tratar os dados
colhidos e relatar os resultados”7.
Com relação ao método indutivo, ressalta-se a pesquisa empírica. “Pesquisa empírica [...] é
aquela que manipula dados, fatos concretos. Procura traduzir os resultados em dimensões
mensuráveis [...]. A indução é um processo pelo qual, partindo de dados ou observações
particulares constatadas, podemos chegar a proposições gerais8.
No campo interpretativo das informações contidas na pesquisa é assim definida “A
interpretação da pesquisa requer uma redação científica, sendo importante o emprego de termos
impessoais, distinguindo-se as informações dos comentários e identificando as causas e
consequências”9.
No presente artigo foi utilizado à abordagem qualitativa, ou seja, no campo da pesquisa
qualitativa, considera-se que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode ser
traduzido em números10.
Com o objetivo de dar maior valor científico na pesquisa deste trabalho, foram utilizadas
técnicas metodológicas: Referente; Categorias e Conceitos Operacionais respectivamente11.

7

8

9

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11.ed. Florianópolis: Conceito Editorial/Milenium, p.85,
2008.
ÁVILA, Vicente Fidélis de. A Pesquisa na Dinâmica da Vida e na Essência da Universidade: Ensaio de curso para estudantes,
professores e outros profissionais. Campo Grande, MS: Ed.UFMS, 1995, p.73.
LABES, Emerson Moisés. Questionário: do planejamento à aplicação na pesquisa. Chapecó: Grifos, 1998, p.87.

10
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FIALHO, Francisco.et al. TCC Métodos e Técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2007, p.39.
Os Conceitos elencados: Referente: "explicitação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitado o alcance temático e
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PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11 ed. rev. atual. Florianópolis: Conceito Editorial;
Millennium, 2008, p.54, 25 e 37.
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LEGISLAÇÃO E AUTORIDADES PERTINENTES AO TERMO CIRCUNSTANCIADO12
As informações a seguir, tratam da legislação pertinente ao objeto jurídico “Termo
Circunstanciado”, definido no artigo 98 da Constituição Federal que trata especificamente da
criação dos juizados especiais, na área voltada à conciliação, julgamento e a execução de causas
cíveis de menor complexidade e na matéria do nosso tema que trata da questão das infrações
penais de menor potencial ofensivo13, sendo essa a origem do Termo Circunstanciado, objeto do
nosso estudo.
Diante da normativa constitucional, os Estados criaram os Juizados Especiais Criminais, e a
partir daí, o surgimento da Lei 9099 de 1995, cujo objetivo maior foi desafogar o poder Judiciário
em razão do grande acúmulo de processos, cuja inovação refere-se aos crimes conhecidos como
bagatela, ou seja, os crimes considerados de menor potencial ofensivo e, portanto, cabendo às
autoridades policiais a confecção do documento operacional denominado de Termo
Circunstanciado.
O Termo Circunstanciado é um documento em que trata do registro de ocorrências de
menor potencial ofensivo isto é, crimes ou contravenções penais a que a Lei estabeleça pena
máxima não superior a dois anos, devendo ser lavrado por autoridade policial que se depara com
uma determinada ocorrência, desde que seja de menor potencial. Salienta-se que a autoridade
necessariamente deva ser policial, sendo considerada autoridade policial e não tão somente
investido de poder de polícia, cujo órgão competente para analisar essa matéria, de acordo com a
Constituição Federal é o Juizado Especial Criminal.
A Lei 9099/95 possui aspectos legais relevantes quanto à lavratura do Termo
Circunstanciado. Inicialmente cabe citar o artigo 61 da Lei, que em seu texto legal abrange o
conceito de Infração Penal de Menor Potencial Ofensivo, cuja infração é caracterizada pela Lei de
contravenções penais e os crimes em que a pena não ultrapasse a dois anos (devidamente
alterada pela Lei número 11.313, de 28 de junho de 2006)14. A Lei foi alterada em razão dos crimes
considerados de menor potencial ofensivo eram aqueles considerados com a pena máxima de um

12

13
14

As informações do capítulo ora citado, foi extraído do Artigo Científico escrito pelo próprio autor, intitulado “A Polícia Militar de
Santa Catarina e o Termo Circunstanciado à luz da Argumentação Jurídica” publicado na Revista Jurídica da Universidade
Regional de Blumenau (FURB), referente a janeiro/junho de 2014, volume 18, n.35.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988. Brasilia: Senado Federal, 1988.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil, Sub Chefia para assuntos jurídicos. Lei 9099, de 26 de setembro de 1995 (artigo 61),
dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências.
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ano.
As características dessa Lei estão estampadas no artigo 62, que assim aduz: “o processo
perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, informalidade, economia
processual e celeridade, objetivando sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela
vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade” 15. No ato do cometimento da infração ou
contravenção penal, é dada a voz de prisão ao agente, através de Policiais Militares em serviço,
confeccionarão o Termo Circunstanciado e com a aquiescência do Autor que cometeu a infração
penal em comparecer em juízo, o mesmo é liberado no local.
A liberação do autor do fato no local da ocorrência está descrita no parágrafo único do
artigo 69 em que apregoa: “ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente
encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em
flagrante, nem se exigirá fiança”. No Caput desse artigo trata a respeito da autoridade que lavrará
o Termo em comento: “a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará
Termo Circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a
vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários”16.
No que tange a definição do termo “Autoridade Policial”, o artigo supramencionado não
elenca quais são os agentes públicos legitimados a atuar como tal, nem específica quais polícias
deverão atuar na confecção do termo, portanto, o legislador deixou bem claro no texto, quanto a
competência.
O legislador foi muito claro ao discorrer sobre o artigo 69 da Lei 9099, quando cita que para
confecção do Termo Circunstanciado, o mesmo deverá ser feito por Autoridade Policial, não
distinguindo, portanto, quais Polícias poderiam fazê-lo. A partir daí vislumbrou-se a ideia da
atuação da Polícia Militar nessa seara jurídica. O parágrafo único desse artigo também justifica o
serviço da Polícia Militar, pois a lei é muito clara quando diz que o autor dos fatos não deve
permanecer preso, a partir do momento em que relate a autoridade policial o desejo de se
apresentar em juízo. Tal possibilidade, contudo, não pode ser negada pela autoridade, sob pena
de estar agindo fora dos ditames legais, e de forma coercitiva, prender o agente e encaminhá-lo a
uma delegacia, sendo que em virtude de Lei, poderia ser resolvido no local da ocorrência,
15

16

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil, Sub Chefia para assuntos jurídicos. Lei 9099, de 26 de setembro de 1995 (artigo 62),
dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil, Sub Chefia para assuntos jurídicos. Lei 9099, de 26 de setembro de 1995 (artigo 69,
parágrafo único), dispõe sobre juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências.
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cumprindo mais acertadamente o que determina a Lei na sua íntegra.
Para legitimar a ação das Forças Policiais na lavratura do Termo Circunstanciado, o tema
“Autoridade Policial” é um tanto controverso para alguns agentes do Estado, no entanto dentro do
que prescreve a doutrina, os doutrinadores são fáticos em abordar esse tema, afirmando que
ambas as Polícias Militar e Civil se enquadram dentro dos parâmetros de Autoridade Policial.
Dentro dessa seara, Álvaro Lazzarini no sentido de deixar claro o tema em questão, aduz que “a
autoridade exerce poderes de mando em virtudes de faculdades próprias, enquanto que o agente
atua sempre por mandato ou delegação superior, sendo que nisto tem ele a característica que o
distingue...”17.
Como proposta de fortalecer que as Polícias (Militar e Civil) têm competência para atuar
como Autoridade Policial, Lazzarini contextualiza seu posicionamento afirmando que a polícia
administrativa é preventiva e a polícia judiciária é repressiva, pois no caso a primeira atua
preventivamente de tal sorte que procura evitar o ilícito penal e a Polícia Civil atua após a eclosão
do ilícito penal, que nesse caso atuaria como auxiliar do poder judiciário, porém para o autor, as
Polícias podem atuar de forma eclética, podendo agir de forma preventiva e repressivamente,
nesse sentido justifica: “Se um órgão estiver no exercício da atividade policial preventiva e ocorrer
a infração penal, nada justifica que ele não passe, imediatamente, a desenvolver a atividade
policial repressiva, fazendo então, atuar as normas do Direito Processual Penal, com vistas ao
sucesso da persecução criminal”18.

JUSTIÇA RESTAURATIVA SOB O VIÉS DO INSTITUTO DA TRANSAÇÃO PENAL (LEI
9099/95)
Para que a Justiça Restaurativa seja efetiva, deve haver uma relação consensual entre as
partes, ou seja, entre a vítima e o autor dos fatos e em algumas situações, há a necessidade da
participação de um terceiro elemento, podendo ser da comunidade ou demais pessoas que
também foram de alguma forma afetadas pela situação criminosa para a resolução dos conflitos.
Renato Pinto ressalta que:

17

18

LAZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo. Sistematização Rui Stoco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, segunda
edição, 1999, p.263.
LAZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo. Sistematização Rui Stoco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, segunda
edição, 1999, p.265.

973
Produção Científica CEJURPS – 2015

A Justiça Restaurativa baseia-se num procedimento de consenso, em que a vítima e o infrator, e,
quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, como sujeitos
centrais, participam coletiva e ativamente na construção de soluções para a cura das feridas, dos
19
traumas e perdas causados pelo crime.

Conforme dados anteriores observados com relação à criação da Lei n. 9.099/1995, a
mesma surge para materializar a criação dos Juizados Especiais criminais, cujos objetos
elementares, são assim dispostos:
Artigo 62 – O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação
dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. [Nosso grifo]

No momento do instituto da transação Penal, a Justiça Restaurativa poderá ser viável,
somente diante de algumas mudanças no ordenamento jurídico, conforme o entendimento de
Karina Silva20:
Para que a Justiça Restaurativa seja juridicamente viável no nosso ordenamento, não são
imprescindíveis reformulações legislativas que prevejam explicitamente sua aplicação. Como será
desenvolvido nos próximos tópicos, basta que os institutos penais já existentes tenham sua
interpretação reformulada. Mas, para tanto, é necessário que haja uma vontade política nessa
direção. Daí a afirmação de que se mostra forçoso maior clareza na escolha da ideologia que pautará
a nossa política criminal: se aquela que conduz ao enrijecimento penal ou a outra que prega a
resolução do conflito.

Notadamente a Justiça Restaurativa está baseada em valores e em alguns procedimentos,
no entanto, deve haver a concordância entre as partes, ou seja, o réu e a vítima, sendo que pode
ser mudada de forma unilateral. Ainda um fato importante a ser observado é que as propostas a
serem discutidas devem vir de encontro ao princípio da razoabilidade. Como foi comentado
anteriormente a respeito das primeiras experiências nos anos de 1970, em que havia mediação
entre infrator e vítima, naquele momento a vítima comentava a respeito de suas experiências
dando conta do impacto sofrido, e consequentemente o autor dos fatos, se explicava a vítima do
fato ocorrido21.

19

20

21

PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é possível no Brasil? in Justiça Restaurativa Slakmon, C., R. De Vitto, e R.
Gomes Pinto (org.) Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Brasília – DF, 2005. p.
20
KARINA DUARTE ROCHA DA SILVA. Justiça Restaurativa e sua Aplicação no Brasil. Brasília/DF 2º semestre de 2007 Monografia
apresentada como pré-requisito para conclusão do curso de graduação de bacharel, da Faculdade de Direito, da Universidade de
Brasília. Orientadora: Professora Fabiana Costa Oliveira Barreto. 2007, p.56.
PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa. É possível no Brasil? Coletânia de Artigos. Capítulo I, 2005, p.19. Disponível
em www.tjsp.jus.br. Acesso em 16 março de 2015.
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No momento em que houver abertura para a prática da Justiça restaurativa em nosso
ordenamento jurídico, é importante verificar o ponto certo de sua utilização, conforme apregoa
Karina Silva “[...] a nossa política criminal assinalado a aceitação da aplicação de práticas
restaurativas no nosso sistema penal, deve-se estudar como aproveitar a nossa sistemática
criminal para conjugá-la com programas restaurativos e em quais fases é possível ou mais
oportuno sua aplicação22”.
Nessa vertente, o Instituto da Transação Penal vem de encontro a um novo olhar relativo à
Justiça restaurativa, onde o Ministério Público com base na autoria do crime, e presente a prova
de materialidade pode aplicar pena alternativa, ou seja, restritiva de direito ou multa, sendo que
tais fatos depende da aquiescência do autor do fato, bem como a homologação do Juiz. Essa
prática jurídica vem sendo aplicada na Justiça Criminal, no entanto, observa-se que não é o ideal,
ou seja, falta efetividade nas ações, e nesse sentido o autor apregoa “[...] Com vontade política e
treinamento de pessoal especializado, a par de uma conscientização dos agentes estatais
envolvidos no processo, talvez seja possível a utilização dos Juizados Criminais Especiais como
porta de entrada para a Justiça Restaurativa no Brasil”.23
Rafaela Cruz aborda o tema, apresentando uma alternativa ao modelo retributivo no
campo dos direitos humanos, “A implementação da Justiça Restaurativa no Brasil representa a
oportunidade de uma Justiça Criminal mais democrática, que opere real transformação, abrindo
caminho para a nova forma de promoção dos direitos humanos e da cidadania, da inclusão e da
paz social com dignidade”.24, portanto, há de se ressaltar a necessidade desse novo instrumento
jurídico estar voltado a dignidade da pessoa humana, conforme se verifica a seguir.

JUSTIÇA RESTAURATIVA A LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
É de suma importância o respeito aos direitos fundamentais, e nesse sentido verifica-se a
necessidade do Estado em criar novas políticas públicas com o objetivo de diminuir os problemas
sociais, visando sobremaneira à proteção do homem e sua dignidade, contra, principalmente, o
22

KARINA DUARTE ROCHA DA SILVA Justiça Restaurativa e sua Aplicação no Brasil Brasília/DF 2º semestre de 2007. Monografia
apresentada como pré-requisito para conclusão do curso de graduação de bacharel, da Faculdade de Direito, da Universidade de
Brasília. Orientadora: Professora Fabiana Costa Oliveira Barreto. 2007, p.56.
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Disponível em http://jus.com.br/artigos/7359/justica-restaurativa-no-brasil#ixzz3UakGAecp. Acesso em 16

de março de 2015.
24

CRUZ, Rafaela Alban. Justiça Restaurativa. Um novo Modelo
http://www.tribunavirtualibccrim.org.br. Acesso em 16 de março de 2015.

de

975
Produção Científica CEJURPS – 2015

Justiça

Criminal;

Disponível

em

abuso do poder estatal, pois verifica-se que é inevitável a interferência do Estado na vida das
pessoas.
A Justiça Restaurativa está intimamente ligada aos princípios basilares dos direitos
humanos. Nesse sentido De Vito aduz “[...] a justiça restaurativa não pode ser concebida de forma
dissociada da doutrina de proteção aos direitos humanos, já que ambas buscam, em essência a
tutela do mesmo bem: o respeito à dignidade humana.25
No tocante aos direitos humanos, com referência a esse novo modelo criminal de Justiça
Restaurativa, Rafaela Cruz26 enfatiza:
A sociedade acredita que a imposição de castigo e dor compõe o conceito de justiça, e que o diálogo
e compreensão não podem fazer parte deste. Além disso, pensa que crime é apenas uma violação às
leis do Estado.
É preciso “trocar as lentes” pelas quais enxergamos o crime e a justiça, conforme sustenta Zehr. E a
Justiça Restaurativa propõe uma verdadeira troca de lentes, alterando o foco do processo penal ao
estabelecimento de culpa e punição para o ato danoso, suas consequências e suas soluções.
A Justiça Restaurativa se mostra como um modelo mais humano, que aproxima as partes realmente
envolvidas e afetadas pelo delito e devolve a estas a competência de resolução dos conflitos.
A adoção do modelo restaurativo indica uma verdadeira forma de transformação, de uma real
possibilidade de mudanças. É um caminho para a concretização da aceitação dos direitos humanos e
do Estado Democrático de Direito.

A Justiça Restaurativa vem de encontro aos direitos fundamentais, assim como os direitos
humanos aparentemente se confundem, todavia, há uma diferenciação de conteúdo e nesse
sentido Mazzuoli27 esclarece “os direitos humanos são direitos inscritos (positivados) em tratados
ou em costumes internacionais. Ou seja, são aqueles direitos que já ascenderam ao patamar do
Direito Internacional Público” e sobre direitos fundamentais complementa que “é a expressão
mais afeta à proteção constitucional dos direitos dos cidadãos. Liga-se, assim, aos aspectos ou
matizes constitucionais (internos) de proteção, no sentido de já se encontrarem positivados nas
Constituições contemporâneas”.
Observa-se que a história testemunha um grande avanço no tocante aos direitos
fundamentais e também nos direitos humanos em importantes países, nesse patamar Bercovici
25

26

27

DE VITTO, Renato Campos Pinto. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos in Justiça Restaurativa Slakmon, C., R.
De Vitto, e R. Gomes Pinto (org.) Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Brasília –
DF, 2005. p. 47.
CRUZ, Rafaela Alban. Justiça Restaurativa. Um novo Modelo
http://www.tribunavirtualibccrim.org.br. Acesso em 17 de março de 2015.
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esclarece “O Estado não está mais acima das forças sociais, pois o povo ocupa o Estado, que passa,
então, a ser a auto-organização da sociedade. Este pluralismo, presente na República de Weimar,
anula todas as delimitações do político e transfere o monopólio do político do Estado para os
partidos políticos”. Para o autor, O Estado tem obrigações inerentes às necessidades da
sociedade, trazendo à tona o propósito de que deve haver uma relação estreita entre Estado e o
povo, considerado de Estado total, não devendo haver diferenças entre o Estado e o político”28.
É nesse sentido no campo dos direitos humanos, que esse processo restaurativo objetiva a
necessidade de uma nova visão dos direitos lesados da vítima, apresentando aos infratores a real
responsabilidade de seus atos, conforme definição de Morris:
A justiça restaurativa também enfatiza os direitos humanos e a necessidade de reconhecer o
impacto de injustiças sociais ou substantivas e de alguma forma resolver esses problemas – ao invés
de simplesmente oferecer aos infratores uma justiça formal ou positivada e, às vítimas, justiça
alguma. Dessa forma, seu objetivo é a restituir à vítima a segurança, o autorespeito, a dignidade e,
mais importante, o senso de controle. Objetiva, além disso, restituir aos infratores a
responsabilidade por seu crime e respectivas consequências; restaurar o sentimento de que eles
podem corrigir aquilo que fizeram e restaurar a crença de que o processo e seus resultados foram
leais e justos. E, finalmente, a justiça restaurativa encoraja um respeito e sensibilidade pelas
diferenças culturais, e não a preponderância de uma cultura sobre outra.29

A pena não pode ser vista somente como o fim de qualquer resultado criminal, como se
observa no pensamento da grande maioria das pessoas, pois o importante é de estar relacionada
com os objetivos das ralações sociais, buscando sempre novas alternativas para o bem social,
visando, sobretudo a dignidade das pessoas. Diante desse aspecto o autor enfatiza “Neste sentido,
poucos resultados práticos têm sido colhidos no sentido de dotar o processo penal de meios de

28

BERCOVICI, Gilberto. As possibilidades de uma Teoria do Estado. In LIMA, Martonio Mont ‘ Alverne et ALBUQUERQUE, Paulo
Antônio de Menezes. (organizadores). Democracia, Direito e Política: estudos internacionais em homenagem a Friedrich Muller.
Florianópolis: Fundação Boiteux/Conceito Editorial, 2006.p.331.

Carl SCHMITI, Der BegriJ! des Poltlischen cil., p. 20·26; Carl SCHMITI, Der Hüler der Verfassung cil., p. 73-75 e 77· 79; Carl SCHMITI,
"Konstruktíve Verfassungsprobleme" in 51001, Grossrollm, Numos: Arbeilen alls dell Jahren 19161969, Berlin, Duncker &
Humblot, 1995, p. 56·59 e Carl SCHMITI, "Starker Staat und gesunde Wírtschaft" in S/aol, GrOJJrallm, l"\omOJ ci/., p. 74·79. O
fundamento da democracia situa·se na identidade e na homogeneidade do povo consiste no aspecto existencial da unidade
política. Para Schmilt, o princípio político autenticamente democrático não é o da liberdade, mas o da identidade ou igualdade
substancial. No entanto, a igualdade democrática está ligada à desigualdade, pois, para Schmitt, a igualdade é polItie., portanto,
discriminatória, devendo tratar igualmente os iguais e definir o inimigo. A igualdade polItica da democracia deve corresponder ao
princípio da homogeneidade a partir do qual e em nome do qual possa se estabelecer a distinção entre cidadão e estrangeiro,
entre iguais e desiguais, entre amigo e inimigo. Cf. Carl SCHMITI, VerfúsungJlehre cil., p. 223, 226·228 e 234.238. Vide, ainda, o
excelente trabalho de Bernardo FERREIRA, O Risco do Político: CrI/ica ao UberaliJmo e Teon'o Polílico no PenJo111enlo de Cor!
Sthmill, Belo Horizonte/Rio de Janeiro, Ed. UFMG/IUPERJ, 2004, p. 156·235.
29

MORRIS, Alisson. Criticando os Críticos: Uma breve resposta aos críticos da Justiça Restaurativa In: SLAKMON, C., R. De Vitto; R.
Gomes Pinto (org.). 2005. Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério da Justiça e Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD, 2005, 441.
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representar uma intervenção efetiva e eficaz em conflito que se exterioriza por meio do crime”30.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante desse novo modelo de Justiça, cujo objetivo é trazer instrumentos jurídicos
inovadores, a Justiça Restaurativa trás em sua essência um melhor caminho de acesso ao judiciário
nos mais diversos aspectos de resolução de conflitos.
A exemplo de países desenvolvidos no campo da Justiça, essa prática já se faz presente em
seus ordenamentos jurídicos, transformando a Justiça num ordenamento mais efetivo. O fato
dessa quebra de paradigma, onde o Estado deixa de se pronunciar na resolução de certos
conflitos, o mecanismo da Justiça Restaurativa se torna muito mais humanizado.
Trazer a tona a Lei 9099 de 1995 que trata da questão dos crimes de menor potencial
ofensivo e por conseguinte a imediata lavratura do Termo Circunstanciado pelas autoridades
competentes, nesse sentido apresenta-se uma nova concepção de Justiça, procurando demonstrar
através da Justiça Restaurativa, uma justiça mais eficiente, visando sobremaneira o bem estar da
vítima e a reintegração do infrator.
Como foi amplamente abordado, o instituto da Justiça Restaurativa, respeitado um
processo evolutivo, visa tão somente a eficiência da Justiça perante a vítima e o infrator,
transformando a Justiça criminal num sistema voltado totalmente a dignidade das pessoas.
Várias são as características da Justiça restaurativa, ou seja, primeiramente reparar o
direito lesado da vítima, ao mesmo tempo responsabilizar o autor dos fatos, tendo ainda a
interferência se possível da comunidade, cujo objetivo é alcançar a melhor decisão a ser tomada.
Conforme a Lei prevê, a celeridade do processo é de fundamental importância para o sucesso dos
resultados.
A prática de diversos países que se utilizam desse instrumento jurídico, já demonstraram
resultados bastante satisfatórios, em que as pessoas envolvidas no processo, se consideraram
satisfeitas pelos resultados obtidos. Essa resposta eficiente da Justiça a sociedade é o “divisor de
águas”, ou seja, faz da Justiça Restaurativa uma nova concepção de um Ordenamento Jurídico
mais justo e eficaz.

30

VITO, Renato Campo Pindo de. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos. Coletânia
de Artigos. Capítulo I, 2005, p.19. Disponível em www.tjsp.jus.br. Acesso em 16 março de 2015, p.42.

978
Produção Científica CEJURPS – 2015

REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
ÁVILA, Vicente Fidélis de. A Pesquisa na Dinâmica da Vida e na Essência da Universidade: Ensaio
de curso para estudantes, professores e outros profissionais. Campo Grande, MS: Ed.UFMS, 1995.
BERCOVICI, Gilberto. As possibilidades de uma Teoria do Estado. In LIMA, Martonio
Mont‘Alverne et ALBUQUERQUE, Paulo Antônio de Menezes. (organizadores). Democracia,
Direito e Política: estudos internacionais em homenagem a Friedrich Muller. Florianópolis:
Fundação Boiteux/Conceito Editorial, 2006.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988.
Brasília: Senado Federal, 1988.
CRUZ, Rafaela Alban. Justiça Restaurativa. Um novo Modelo de Justiça Criminal; Disponível em
http://www.tribunavirtualibccrim.org.br. Acesso em 16 de março de 2015.
CRUZ, Rafaela Alban. Justiça Restaurativa. Um novo Modelo de Justiça Criminal; Disponível em
http://www.tribunavirtualibccrim.org.br. Acesso em 17 de março de 2015.
DE VITTO, Renato. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos in Justiça
Restaurativa Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto (org.) Ministério da Justiça e Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Brasília – DF, 2005.
DE VITTO, Renato Campos Pinto. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos in
Justiça Restaurativa Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto (org.) Ministério da Justiça e
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Brasília – DF, 2005.
FIALHO, Francisco.et al. TCC Métodos e Técnicas. Florianópolis: Visual Books, 2007.
KARINA DUARTE ROCHA DA SILVA. Justiça Restaurativa e sua Aplicação no Brasil. Brasília/DF 2º
semestre de 2007 Monografia apresentada como pré-requisito para conclusão do curso de
graduação de bacharel, da Faculdade de Direito, da Universidade de Brasília. Orientadora:
Professora Fabiana Costa Oliveira Barreto. 2007.
LABES, Emerson Moisés. Questionário: do planejamento à aplicação na pesquisa. Chapecó: Grifos,
1998.
LAZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo. Sistematização Rui Stoco. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, segunda edição, 1999.

979
Produção Científica CEJURPS – 2015

LAZARINI, Álvaro. Estudos de Direito Administrativo. Sistematização Rui Stoco. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, segunda edição, 1999.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 4ªed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2010.
MORRIS, Alisson. Criticando os Críticos: Uma breve resposta aos críticos da Justiça Restaurativa
In: SLAKMON, C., R. De Vitto; R. Gomes Pinto (org.). 2005. Justiça Restaurativa. Brasília: Ministério
da Justiça e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 2005.
PASOLD, Cesar Luiz. Função Social do Estado Contemporâneo. 4 ed. Rev. Amp. Itajaí/SC: Univali,
2013, p.55. Ebook http://siaiapp28.univali.br/LstFree.aspx
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. 11.ed. Florianópolis:
Conceito Editorial/Milenium, 2008.
PAZ, Silvana Sandra e PAZ, Silvina Marcela. Mediação Penal, Verdade, Justiça Restaurativa in
Justiça Restaurativa Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto (org.) Ministério da Justiça e
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Brasília – DF, 2005.
PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa. É possível no Brasil? Coletânia de Artigos.
Capítulo I, 2005, p.19. Disponível em www.tjsp.jus.br. Acesso em 16 março de 2015.
PINTO, Renato Sócrates Gomes. Justiça Restaurativa é possível no Brasil? in Justiça Restaurativa
Slakmon, C., R. De Vitto, e R. Gomes Pinto (org.) Ministério da Justiça e Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. Brasília – DF, 2005.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil, Sub Chefia para assuntos jurídicos. Lei 9099, de 26 de
setembro de 1995 (artigo 61), dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras
providências.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil, Sub Chefia para assuntos jurídicos. Lei 9099, de 26 de
setembro de 1995 (artigo 62), dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras
providências.
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Casa Civil, Sub Chefia para assuntos jurídicos. Lei 9099, de 26 de
setembro de 1995 (artigo 69), dispõe sobre os juizados especiais cíveis e criminais e dá outras
providências.
VITO, Renato Campo Pindo de. Justiça Criminal, Justiça Restaurativa e Direitos Humanos.
980
Produção Científica CEJURPS – 2015

Coletânia de Artigos. Capítulo I, 2005, p.19. Disponível em www.tjsp.jus.br. Acesso em 16 março
de 2015.
YARN, Douglas H. Dictionary of Conflict Resolution. São Francisco: Ed. Jossey Bass, 1999.

981
Produção Científica CEJURPS – 2015

PROCESSO PENAL E SUA ADEQUAÇÃO A REGRAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Frederico Wellington Jorge1
Waldemar Moreno Junior2

RESUMO
O presente artigo cujo Tema é “OS NOVOS PARADIGMAS DO PROCESSO PENAL E SUA
ADEQUAÇÃO A REGRAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS” tem como objetivo geral analisar dos
efeitos da quebra dos paradigmas do sistema jurídico baseado em regras e princípios
constitucionais e os efeitos resultantes no Processo Penal. Os objetivos específicos são: a)
Identificar e analisar as origens do Processo Penal; b) Registrar seus antecedentes históricos; c).
Analisar o Sistema Jurídico no Brasil, a compreensão de Regras e Princípios Constitucionais,
delimitando a Supremacia Constitucional, para com isso, demonstrar a necessidade de um
processo penal construído a partir de Regras e Princípios; d) Quanto à metodologia empregada,
destacam-se duas fases distintas: a fase de investigação denota a utilização do método

comparativo; nas considerações finais, ressalta-se o emprego da base lógica indutiva.

PALAVRAS-CHAVE: processo penal, constituição, regras e princípios, paradigmas, constituição:
INTRODUÇÃO
A análise da histórica do processo penal indica que este evoluiu, juntamente com a
evolução das penas, dos direitos de liberdade do homem e dos limites impostos ao Estado sobre o
direito de punir.
O Código de Processo Penal do Brasil foi construído com bases em modelos e fundamentos

1

Doutorando e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale de Itajaí – Univali, Professor de Direito Penal e Prática Jurídica
na Universidade da Região de Joinville – Univille e advogado. e-mail: fwjorge@fwjorge.com.br

2

Doutorando em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale de Itajaí – Univali, Mestre em Processo Penal e Cidadania –
Universidade Paranaense - Unipar, professor de Processo Penal e Criminologia na Universidade da Região de Joinville – Univille.
e-mail: wmj.moreno@gmail.com

já ultrapassados carecendo com isso de reformas urgentes, não reformas pontuais como vem
sendo feitas, mas de uma mudança de paradigmas para adequá-lo aos princípios e regras
constitucionais e de direitos humanos.
Um dos marcos da Constituição de 1988, foram as mudanças de paradigmas. Primeiro
porque efetivou o Estado democrático de direito, mas especialmente reconheceu que devemos
ser uma sociedade fraterna brasileira3, apesar dessas mudanças como veremos, o processo penal,
jamais se atualizou sobre esses novos pilares.
Precisamos de início destacar dois pontos para uma melhor compreensão do texto: O
primeiro destaque, é que com a mudança de paradigmas ocorridos no sistema jurídicos do pós
guerra, todo ordenamento precisa ser reescrito em conformidade com a Constituição “O Código
de Processo Penal (CPP) do Brasil entrou em vigor em 1941”, logo, está totalmente distante desse
destaque. O segundo destaque é que além de estar em conformidade com a Constituição, tendo
em vista que a matéria objeto de sua tutela é a liberdade, o Processo penal carece de se afastar de
uma teoria geral do processo. É necessário reconstruí-lo segundo categorias que lhes são próprias,
afastando definitivamente a contaminação do processo civil.
Essas afirmações, podem ser confirmadas com fatos: No ano de 1948 na cidade de Paris,
França, foi proclamada a Declaração Universal do Direitos Humanos (DUDH). Essa declaração,
como norma recebeu natureza jurídica de tratado e fonte jurídica4. Desse marco inicial, vieram
outros tratados que também versaram sobre Direitos Humanos, entre eles, destacamos o Pacto
Internacional sobre direitos Políticos de 1966; Convecção Americana de Direitos Humanos, “Pacto
de São José da Costa Rica”. Apesar de reformas pontuais no processo penal, esse nunca se
adequou as regras impostas por esses tratados.
No presente trabalho, fez-se uma viagem a origem do Processo Penal e seus antecedentes
Históricos, procurou-se identificar os novos Paradigmas do Processo Penal e sua influência no
Sistema Jurídico no Brasil; compreender como funciona um sistema baseado em Regras e
Princípios Constitucionais e a consequente supremacia Constitucional; Demonstrar a necessidade
de um processo construído a partir de Regras e Princípios.

3

SILVÉRIO JUNIOR, João Porto. Processo Penal fraterno: o dever de fundamentar o provimento acusatório pelo Ministério Público
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Rica. São Paulo: Atlas, 2014, p.4.
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A ORIGEM DO PROCESSO PENAL
O homem nasceu livre e só, mas para existir, fez com que ele se reunisse em sociedade. É
de sua essência animal a necessidade de se agrupar, viver em bandos como os demais animais da
natureza, mas desse agrupamento surgem conflitos que precisam ser resolvidos, a forma que se
encontrou para solução desses conflitos foi a criação do direito penal e para sua operacionalização
o processo penal.
A história da ideia de um processo é muito recente, frente à existência do ser humano e
seus conflitos, conforme podemos observar:
O Direito Processual Penal, em seu desenvolvimento histórico cientifico, pode ser separado em dois
períodos. “Servindo de ponto de chegada para o primeiro e de ponto de partida para o segundo”, o
5
Code dÌnstruction Criminelle, promulgado da França em 1808,

Seguindo o pensamento de Auy Lopes Jr., encontramos os fundamentos iniciais para indicar
o caminho e a necessidade do estudo da evolução histórica da pena de prisão para compreensão
da evolução do Processo Penal, já que ambos seguiram caminhos muito próximos.
Essa compreensão se justifica pela necessidade de um direcionamento em nossos estudos.
Porque pensamos o processo penal a partir do “principio da necessidade”, que, considera que o
processo penal é um caminho necessário para alcançar-se a pena e, principalmente o caminho que
condiciona o exercício do poder de penar (essência do poder de punir) à estrita observância de uma
6
série de regras que compões o devido processo penal.

Segue AURY explicando “Daí por que é imprescindível uma rápida panorâmica evolução da
pena de prisão para chegar-se à compreensão da própria evolução do processo penal” 7
Já nos Ensinava José Frederico Marques “Da prática de um fato delituoso, nasce para o
Estado o direito de punir. Na verdade, o conceito de punir tem hoje um significado um pouco
diferente, já que, com advento de novas leis, a punição hoje, tem muito mais um caráter de
castigo”.8 Atualmente somente podemos aceitar a punição através de um Processo Justo, legal.
Dogmaticamente entendendo: “O crime é a violação de um bem juridicamente tutelado
que afeta as condições da vida social, pelo que é imperativo do bem comum a restauração da

5

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal – Campinas. Bookseller, 1997. p.110.

6

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.63.

7

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.63.

8

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal – Campinas. Bookseller, 1997. p.23.
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ordem jurídica que com o delito foi atingida.”9
Pode-se observar que na atualidade, apesar de nos considerarmos socialmente evoluídos,
“[...] As novas formas de punição surgidas nos últimos tempos são muito mais violentas, rudes.
Que as que existiam [...]”10
Vivemos novos tempos e fomo levados a crer que a evolução da modernidade iria nos
trazer a paz. A ideia da sanção penal dominante, já que, “Abolida que está à vingança privada, a
sanção penal é hoje monopólio do Estado, pois o Direito Penal tem função pública. Achando-se
fora do âmbito qualquer forma de repressão privada.”11
Não estávamos presentes no surgimento da raça humana, nem temos registros precisos
dessa época uma vez que a escrita ou outras formas de registro se perderam com o tempo,
restando apenas sinais que nos levam a crer que as coisas ocorriam daquela forma, mas
precisamos da análise desses vestígios em nossa investigação. As formas de registros como a
escrita e os registros formais, são fatos modernos.
Acredita-se pelos estudos dos registros históricos que não existiam leis escritas, entenda-se
aqui lei em seu sentido formal, mas, foram encontrados registros históricos que já existiam regras
que regulavam a convivência e ordens para possibilitar a vida em harmonia.
Os resíduos históricos encontrados demonstram que o homem vivia em aldeias, tribos, clãs,
pequenos agrupamentos, não organizados socialmente, conforme as concepções modernas de
forma de Estado, pois estas ainda não existiam, nem se quer tinham ideias de estruturas
administrativas, legislativa ou judiciaria, como nos dias de hoje. Portanto, aquilo que hoje
chamamos de Direito Penal em si era baseado em tradições, extraídos dos costumes decorrentes
daquele determinado povo, que variava de agrupamento para agrupamento, em uma visão
rudimentar, podemos perceber que o Direito Penal, não passa de aplicação da vingança contra
uma ofensa ou mal recebido.
Para compreender a necessidade de mudanças no direito processual penal e sua
adequação a regras e princípios constitucionais, precisamos entender suas origens históricas.

9

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal – Campinas. Bookseller, 1997. p.23.

10

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal – Campinas. Bookseller, 1997. p.23.

11

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal – Campinas. Bookseller, 1997. p.23.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Conforme já indicamos, dentro da ideia de indução, buscou-se na pena de prisão os
fundamentos iniciais necessários às fundamentações que serão apreentadas. “A historia da pena
aparece, numa primeira consideração, como um capitulo horrendo e infamante para a
humanidade, e mais repugnante que a própria história dos delitos.”12
Com isso podemos compreender que “Num estádio primitivo das legislações, há séculos
ultrapassado, faltava consciência clara de uma diferenciação de vários tipos de processo,
nomeadamente do processo civil e do processo penal”.13
Os estudos históricos nos mostram que “o delito constitui-se, em regra, numa violência
ocasional e impulsiva, enquanto a pena não: trata-se de um ato violento, premeditado e
meticulosamente preparado. É a violência organizada por muitos contra um”.14
Naquele tempo, denominado primitivo, as ciências não possuíam os requisitos atuais, não
haviam sido formatadas ou expressadas pelo homem às regras de convivência, o que existia eram
crenças e tabus. Podemos ilustrar esse momento com vários exemplos como a ocorrência de
fenômenos naturais como as enchentes, os raios o nascer e por do “astro rei”, como também, as
doenças e epidemias eram vistas como castigos do criador, tudo era visto como “punição” do
criador como vingança “divina”.
Os fenômenos naturais eram utilizados como forma de controle social, utilizando-se do
temor a um “Deus” ou vários “Deuses”, pois não podemos esquecer que os “Deuses” também
foram fruto da criação humana, os “chefes” desses grupamentos passaram a se aproveitar desses
fenômenos como forma de dominação de seu semelhante.
Os problemas nas relações entre os seres humanos já ocorriam desde dessa época
primitiva, sendo necessária então à identificação e descrição de condutas proibidas, limites, que
quando praticadas resultavam na possibilidade da aplicação de punições. Essas foram às primeiras
manifestações daquilo que atualmente demos o nome de direito Penal e sua punição pena.
As punições nada mais eram senão a exteriorização da vingança, verdadeiro revide à
agressão sofrida, como sempre, totalmente desproporcional à ofensa sofrida assim entendida: “A
12

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.64.

13

DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal. Clássicos Jurídicos. 1ª ed 1974, Lisboa. Coimbra Editora, 2014, p.51.

14

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.64.
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pena, em sua origem, nada mais foi que vindita, pois é mais que compreensível que naquela
criatura, dominada pelos instintos, o revide à agressão sofrida devia ser fatal, não havendo
preocupações com a proporção, nem mesmo com sua justiça.”15
Não se tinha a ideia de “pena” na concepção atual, a palavra pena somente apareceu com a
construção das dogmáticas jurídicas. Aquilo que atualmente denominamos de “pena” nada mais
eram que aplicação do revide, da vingança a uma ofensa. “A antiguidade desconhecia a privação
da liberdade como sanção penal. O encarceramento existe desde muito tempo, mas não com a
natureza de “pena”, senão para outros fins. ”16
Durante o curso da história fomos encontrando registros da privação de liberdade: “Na
época pré-moderna (idade Média), tampouco existia pena privativa de liberdade como sanção
penal. A prisão mantinha o caráter de lugar de custódia, pois as penas eram bárbaras,”17
Nesse contexto histórico encontram-se registros de outras formas de exteriorização da
privação da liberdade. “A prisão canônica é um importante antecedente da prisão moderna, pois é
lá que se encontram os princípios de uma “pena medicinal” com objetivo de levar pecador ao
arrependimento e à ideia de que a pena não deve servir para destruição do condenado, senão
para seu melhoramento”.18
O Direito penal e por consequência lógica o processo penal “nasce não como evolução,
senão como negação da vingança, daí por que não de se falar em “evolução histórica” da pena de
prisão”. ”A pena não está justificada pelo fim de vingança. Senão pelo de impedir por completo a
vingança”.19
Como era no início: “Nas primitivas sociedades descentralizadas. Ou mesmo destituídas de
um poder central. Os conflitos de interesses juridicamente relevantes entre os seus membros
eram resolvidos por acordos voluntários, ou pela força”20.
É importante entender as explicações da “evolução” ou transformação da pena; “A
principal causa da transformação da prisão-custódia em prisão-pena foi à necessidade de que não
se desperdiçaria “mão-de-obra”, e também para controlar sua utilização conforme as
15

NORONHA, Magalhães. Direito Penal: São Paulo.,1985-1986, p.20.

16

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.64.

17

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.64.

18

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.64.

19

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.65.

20

DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito Processual Penal. Clássicos Jurídicos. 1ª ed 1974, Lisboa. Coimbra Editora, 2014, p,25.
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necessidades de valorização do capital.”21
Na evolução da vida humana, ficaram registradas vários momentos e formas da
exteriorização da vingança e não é possível defini-las precisamente, pois cada grupo estabelecia
sua forma de punição, baseado naquilo que convencionou se chamar princípios, que inicialmente
eram fundamentados em sentimentos religiosos.
Nos dias de hoje, é difícil entender que essa forma de “vingança” era a reposta a uma
agressão recebida, aquilo que mais tarde resolveu se convencionar chamar por injusto.
O comportamento natural do homem passou a ser interpretado e denominado “conduta”,
sendo então que algumas dessas “condutas” ou comportamentos desviantes, passaram a ser
eleitos e consideradas reprováveis ou proibidas.
Não se acredita, que a reprovabilidade de ontem seja a mesma de hoje, as condutas hoje
descritas em nosso ordenamento jurídico como reprováveis é o resultado da escolha que se faz
para cada momento da existência humana, em razão disso sempre é preciso alterar as leis para
adequá-las as condutas entendidas “reprováveis” para o momento.
O problema era que não havia um limite uma proporção entre a ação recebida e a reação
respondida. “o revide não guardava proporção com a ofensa, sucedendo-se, por isso, lutas
acirradas entre grupos e famílias, que, assim, se iam debilitando, enfraquecendo.“ 22 Como
exemplo podemos citar a Guerra de Troia, que conforme diz a lenda, o amor de uma mulher
resultou na destruição de uma nação.
Essa forma de resolução de conflitos que perdurou alguns séculos, mostrou-se totalmente
inadequada. Com isso os soberanos visando evitar massacres desmedidos, passaram a aceitar a
ideia da criação de uma proporção entre a ação sofrida e a reação respondida.
Do pouco que sobrou da história do passado, foram encontrados fragmentos da lei de
Talião, “Surge, então, como primeira conquista no terreno repressivo, o talião. Por ele, delimita-se
o castigo; a vingança não será mais arbitrária e desproporcionada.”23 onde foi encontrada a
assertiva (olho por olho, dente por dente) o primeiro registro da ideia de proporção. Esse
entendimento acabou por influenciar e ser reproduzido por outros povos, como exemplo: no

21

LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.65.

22

NORONHA, Magalhães. Direito Penal: São Paulo.,1985-1986, p.20.

23

NORONHA, Magalhães. Direito Penal: São Paulo.,1985-1986, p.20.
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Código de Hamurabi (Babilônia), no Êxodo (povo hebraico) e na lei das XII Tábuas (Roma). Para
época foi considerado um avanço na história do Direito de vingança, pois limitou a abrangência da
reação punitiva.
Tempos mais tarde, surgiram outras ideias de resolução, podemos destacar o sistema onde
o ofensor se livrava do castigo pela retribuição com a compra de sua liberdade.” Conquista
igualmente importante foi à composição, preço em moeda, gado, vestes, armas etc., por que o
ofensor comprava do ofendido ou de sua família o direito de represália, assegurando-se a
impunidade.”24 Essa forma de resolução de conflitos, apareceu no Código de Hamurabi, pelo
Pentateuco e no Código de Manu (Índia), acabou influenciando o Direito Germânico, influenciando
mais tarde também o Direito Civil, com as indenizações e o Direito Penal com a pena de multa.
Nas palavras de José Frederico Marques, compreende-se a origem.” Ação punitiva do
particular só se compreende como vingança privada: o ofendido paga male per male, por sua
iniciativa, a lesão sofrida”.25
A vingança divina foi caracterizada pela aplicação de penas com o intuito de satisfazer os
deuses pela ofensa praticada, já que a ação proibida praticada acabava por atingir não somente o
ofendido como também atingia os deuses. ”O princípio que domina a repressão é a satisfação da
divindade, ofendida pelo crime.”26 Exemplo da aplicação desse modelo esta no Código de Manu. O
executor das penas nessa fase eram os sacerdotes.
Com o aparecimento da ideia de Estado, e maior organização social, a retribuição saiu das
mãos do ofendido e dos sacerdotes e passou a ser administrada pelo Estado,” Dele provinha o
poder dos reis e em seu nome se procedia ao julgamento do litígio e à imposição do castigo.”27
recebendo assim a denominação de vingança pública, caracterizada pelo sentimento de transmitir
mais segurança e maior estabilidade a organização do Estado. Enfim, o chefe do grupo social,
passou a administrar e executar a vingança, ainda com certo caráter religioso, pois agia nesse
sentido a mando da divindade. A Lei das XII Tábuas é o modelo dessa exteriorização de vingança.
Conforme já dito, desde os tempos remotos encontramos registros históricos de Crimes e
castigos na sociedade humana. As formas primitivas de registros históricos, como os desenhos, e
24

NORONHA, Magalhães. Direito Penal: São Paulo.,1985-1986, p.21.

25

MARQUES, José Frederico. Tratado de Direito Penal. Volume I. Campinas Bookseller,1997, p.29.

26

NORONHA, Magalhães. Direito Penal: São Paulo.,1985-1986, p.21.

27

NORONHA, Magalhães. Direito Penal: São Paulo.,1985-1986, p.22.
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muito tempo depois a escrita, registraram como os soberanos emitiam suas ordens, e assim
tornavam público, exteriorizavam, aquilo que hoje denominamos como “Lei”, essas “Leis”, ordens
ou ensinamentos, inicialmente ficaram gravadas em tábuas de barro, em pedaços de pedra, em
estelas, que significa "pedra erguida" ou "alçada". Ainda hoje podem ser examinadas e se
tornaram documentos valiosos nos estudos da evolução do pensamento histórico sobre as regras
de como se conduzir, quais as condutas eram proibidas e as sanções impostas àqueles que não se
portassem conforme determinado.
Aponta NORONHA que antes do direito penal as coisas eram discutidas no campo da
filosofia: “seus filósofos e pensadores haveriam de influir na concepção do crime e da pena. A
ideia de culpabilidade, através do livre arbítrio de Aristóteles, deveria apresentar-se no campo
jurídico, após firmar-se no terreno filosófico e ético.”28 Já com Platão, nas Leis, se ante vê a pena
como meio de defesa social, pela intimidação - com seu rigor - aos outros, advertindo-os de não
delinquirem.”29
Por fim, conclui-se que “Com o delito, surgem conflito social e a pena pública como
resposta estatal (em nome da coletividade) ao autor da conduta. Mas esse poder de punir não
pelo puro arbítrio do Estado, mas sim um poder condicionado.” 30 Conforme demonstrado, a
reunião das pessoas em grupo resultou em conflitos, inicialmente os conflitos foram resolvidos de
forma privada, ou seja, o próprio ofendido se defendia como podia.
Olhando para o passado histórico e analisando o presente podemos entender porque foi
criado o processo penal e qual a sua finalidade. O soberano, em seguida o Estado em sua
substituição agora não poderia mais fazer o que bem entendesse, ele deveria agir somente dentro
de limites e regras e para isso foi então criado o Processo Penal como “regras do jogo” como bem
diz Alexandre Morais da Rosa.
Para melhor garantir a defesa do acusado e do tutelar, assim, eficazmente, o seu jus libertatis, o
Estado tornou obrigatória a aplicação do Direito Penal pelas vias processuais. Para isto, os atos de
colaboração, entre os interessados no litigio penal e o juiz, estão subordinados a uma forma
procedimental em que não se ponha em risco a imparcialidade do órgão jurisdicional e na qual o jus
puniendi do Estado e o direito de liberdade do réu sejam, amplamente, focalizados e debatidos.
Nisto consiste o procedimento acusatório, único modus procedendi compatível como verdadeiro
31
processo penal.

28

NORONHA, Magalhães. Direito Penal: São Paulo.,1985-1986, p.22.
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NORONHA, Magalhães. Direito Penal: São Paulo.,1985-1986, p.22.
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LOPES Jr, Aury. Direito Processual Penal – São Paulo: Saraiva 2012, p.67.
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Com isso conclui-se que “O processo penal, como instrumento compositivo de litígios
penais, subordina-se aos mandamentos reguladores do Direito, pois os atos que o integram estão
sujeitos à disciplina normativa que o Estado impõe por meio das regras e preceitos impostos à
obediência de todos.”32

O DESAFIO DOS NOVOS PARADIGMAS DO PROCESSO PENAL
Para mudarmos, precisamos quebrar paradigmas, “Se a Historia fosse vista como um
repositório para algo mais do que anedotas ou cronologias, poderia produzir uma transformação
decisiva na imagem de ciência que atualmente nos domina.”.33
Em uma série de estudos e artigos que desenvolvemos, reafirma-se a construção de
conceitos sobre paradigmas e a necessidade de sua compreensão a partir de Thomaz Kuhm em
sua obra “A estrutura das revoluções cientificas”.
O Processo Penal objeto de nossos estudos, passa pela necessidade urgente da mudança de
rumos, os novos paradigmas que se desvelam, precisam ser efetivados, não podemos construir o
novo com olho somente no velho, não podemos manter velhos conceitos que sabemos já estarem
ultrapassados e não atendem mais as expectativas daqueles que integram esse fragmento do
Direito.
Nessa construção do novo, será necessário algum aporte científico para fundamentar a
necessidade da mudança. Uma ciência de um direito não acabado “Mesmo os próprios cientistas
tem haurido essa imagem principalmente no estudo das realizações cientificas acabadas, tal como
estão registradas nos clássicos e, mais recentemente, nos manuais que cada nova geração utiliza
para aprender seu oficio.”.34
Para tanto se faz necessário compreender que os manuais que nos apresentam estão
superados e ultrapassados, conforme sugere KUHN, partir do novo, se continuarmos olhando o
momento novo conforme olhávamos no passado, nunca conseguiremos evoluir.
Contudo, o objetivo de tais livros e inevitavelmente persuasivo e pedagógico; um conceito de ciência
deles haurido terá tantas probabilidades de assemelhar-se ao empreendimento que os produziu
como a imagem de uma cultura nacional obtida através de um folheto turístico ou um manual de
línguas. Este ensaio tenta mostrar que esses livros nos têm enganado em aspectos fundamentais.
32
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Seu objetivo é esboçar um conceito de ciência bastante diverso que pode emergir dos registros
35
históricos da própria atividade de pesquisa.

A ciência e suas revoluções segundo Kuhn; “A ciência normal, atividade que consiste em
solucionar quebra-cabeças, é um empreendimento altamente cumulativo, extremamente bem
sucedido no que toca ao seu objetivo: a ampliação continua do alcance e da precisão do
conhecimento cientifico”.36
Funda-se no aporte histórico apresentado para entender aquilo que THOMAZ KUHN define
como ciência: ”[...] A ciência normal não se propõe descobrir novidades no terreno dos fatos ou da
teoria; quando é bem-sucedida, não os encontra.”37 Mas precisamos entender que “Entretanto ,
fenômenos novos e insuspeitados são periodicamente descobertos por pesquisas cientifica;
cientista têm constantemente inventado teorias radicalmente novas.”38
E com isso assim concluir: “Contudo, mesmo se partirmos da História, esse novo conceito
não surgirá se continuarmos a procurar e perscrutar os dados históricos, sobretudo para
responder a questões postas pelo estereótipo a-histórico extraído dos textos científicos.”39

O SISTEMA JURÍDICO NO BRASIL E SUA INTERPRETAÇÃO SEGUNDO REGRAS E
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Após essa breve apresentação histórica apresentada, passaremos ao entendimento de
como se constrói um sistema jurídico. O Brasil adotou como sistema o princípio da Supremacia da
Constituição, nesse sistema, as normas constitucionais, construídas pelo poder constituinte
originário, estão num patamar de superioridade em relação às demais leis, servindo de
fundamento de validade para estas. “O exame histórico nos sugere que o empreendimento
cientifico desenvolveu uma técnica particularmente eficiente na produção de surpresas dessa
natureza”. 40
Tendo em vista que é comum a ocorrência de uma variedade de normas jurídicas num mesmo
Estado, faz-se mister que elas estejam dispostas hierarquicamente como sistema, denominado de
ordenamento jurídico. Nesse ordenamento, é imperioso se eleger um instrumento político-jurídico
de primeira grandeza, que declare os direitos e deveres fundamentais de todos os indivíduos e que,
35
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ao mesmo tempo, defina as regras de organização social e as limitações ao uso dos poderes políticos
e econômicos, impedindo que a sociedade se componha de dominantes e dominados. E esse
41
instrumento é a Constituição, à qual nada se sobrepõe.
A Constituição é a lei principal, situada acima das outras regras. Ela é o poder supremo; a instância
com força capaz de dar estrutura e lançar os fundamentos políticos, sociais e jurídicos do Estado. É a
42
própria revelação da soberania nacional.

Nesse sentido, as Leis abaixo da Constituição deverão ser construídas ou alteradas para que
possam existir e ter validade. O Código de Processo Penal descrito de forma dogmática é o
conjunto de regras e princípios que regulam as relações das partes que integram o Direito
Processual Penal ou Processo Penal, esses são destinados à organização da justiça penal e
aplicação dos preceitos contidos no Direito Penal e na Lei das Contravenções Penais.
O Código de Processo Penal que atualmente vigora no Brasil, foi redigido por Francisco
Campos e instituído pelo Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, tendo sofrido diversas
alterações posteriores.
O Código de Processo Penal de 1941 veio ao longo do tempo sofrendo reformas pontuais,
na busca de adequá-lo aos novos ditames da Constituição Federal. No entanto, essas reformas
vem fazendo com que o Código perca sua sistematização e acaba transformando o mesmo em
uma verdadeira “colcha de retalhos mal acabada”, confuso e distante da realidade social.
Precisamos de forma urgente adequá-lo as normas Constitucionais. Não podemos
continuar nesse exercício hermenêutico de tentar fazer com que as normas infraconstitucionais
em material penal sejam interpretadas com a flexibilização da Constituição, mas construir um
modelo de direito penal iniciado a partir da supremacia da Constituição.
Eis a quebra de paradigma que propomos não vamos nos ocupar nesse momento com os
estudos desse ou daquele principio ou regra Constitucional, mas com a necessidade da
reconstrução do processo segundo a Constituição. Não podemos manter o entendimento de
partirmos dos modelos antigos e irmos em direção ao novo, precisamos partir da Constituição e
chegarmos a novas conclusões.
Precisamos partir do novo para criarmos barreiras de proteção contra aquilo que Konrad
Hesse chama de “escavação interna”: “Proteção contra escavação interna.”43 “Aproveitamento
41
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abusivo ou excessivo das reservas legais, que conduz a isto, que direitos fundamentais. Apesar da
continuidade da vigência formal, não mais possam cumprir sua função objetiva, sejam escavados
internamente”44

O PARADIGMA DA SUPREMACIA CONSTITUCIONAL
Nos estudos constitucionais estão os fundamentos da sua supremacia, para confirmar a
necessidade da adequação das Leis processuais penais a Constituição. Luiz Roberto Barroso assim
afirma:
Já a supremacia da Constituição é o postulado sobre o qual se assenta o próprio direito
constitucional contemporâneo, tendo sua origem na experiência americana. Decorre ela de
fundamentos históricos, lógicos e dogmáticos, que se extraem de diversos elementos, dentro os
quais a posição de preeminência do poder constituinte sobre o poder constituído, a rigidez
constitucional, o conteúdo material das normas que contém a sua vocação de permanência. A
constituição, portanto, é dotada de superioridade jurídica em relação a todas as normas do sistema
e, como consequência, nenhum ato jurídico pode subsistir validamente se for com ela
45
incompatível.

De nada adiantaria essa supremacia se o sistema não possuísse sistemas regras de controle,
nesse sentido BARROSO preleciona:” Para assegurar essa supremacia, a ordem jurídica contempla
um conjunto de mecanismos conhecidos como jurisdição constitucional, destinados a, pela via
judicial, fazer prevalecer os comandos contidos na Constituição.”46
Os sistemas e o devido processo Legal substancial segundo Alexandre Morais da Rosa, nos
leva a busca para uma indicação da necessidade de princípio assim estabelecida:
A leitura (da maioria) dos Manuais de Graduação apresenta um conjunto de princípios que
poderiam, em tese, fazer funcionar o processo penal. O contato com processos penais reais deixa
evidente que: a) ou quem opera não sabe da existência dos princípios, os quais são invocados ad
hoc, ou b)de outra face, sabia-se que não era assim, isto é, o elenco de princípios é insuficiente, mas
47
mesmo assim se ensina errado

No Direito Constitucional contemporâneo repousam os fundamentos para reafirmar a
necessidade da adequação do Processo Penal a Constituição, essa assertiva vem transcrita de
forma clara na obra de BARROSO já mencionada:
44
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modelo. São Paulo:Saraiva,2013.(p.106-107).
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p.47.
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Das origens até os dias de hoje, a ideia de Constituição – e do papel que deve desempenhar –
percorreu um longo e acidentando caminho. O constitucionalismo liberal, com sua ênfase nos
aspectos de organização do Estado e na proteção de um elenco limitado de direitos de liberdade,
cedeu espaço para o constitucionalismo social. Direitos Ligados à promoção da igualdade material
passaram a ter assento constitucional e ocorreu uma ampliação notável das tarefas a serem
48
desempenhadas pelo Estado no plano econômico e social.

O ordenamento jurídico deve ser construído a partir das normas constitucionais e não
como se apresenta no dia de hoje. Especificamente no caso do Processo Penal, isso se queda
compreensível, este, foi regulado em um Códex no ano de 1941 e busca-se interpretá-lo segundo a
Constituição em vigor, gerando assim verdadeiros malabarismos hermenêuticos para essa
confirmação.

O PROCESSO CONSTRUÍDO A PARTIR DE REGRAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
Apesar da dificuldade, precisamos nos ater a necessidade da distinção de regras e
princípios, “Salienta-se na moderna constitucionalística, que à riqueza de formas da constituição
corresponde a multifuncionalidade das normas constitucionais”49 :
A distinção entre regras e princípios não é nova. Mas, a despeito de sua longevidade e de sua
utilização frequente, a seu respeito imperam falta de clareza e polêmica. Há uma pluralidade
desconcertante de critérios distintivos, a delimitação em relação a outras coisas –como os valores - é
50
obscura e a terminologia vacilante.

Para melhor compreender o tema desenvolvido precisamos definir a diferença entre regras
e princípios. Em DWORKIN começamos firmar esse entendimento.
A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos de
padrões optam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstancias especificas,
mas distinguem-se quanto à natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à
maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula. Então uma regra é valida. E neste
caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não valida, e neste caso em nada contribui para a
51
decisão.

Assim como DWORKIN, ROBERT ALEXY nos aponta a importância da necessidade da
distinção entre regras e princípios:
A distinção entre regras e princípios constitui, além disso, a estrutura de uma teoria normativomaterial dos direitos fundamentais e, com isso, um ponto de partida para a resposta à pergunta
acerca da possibilidade e dos limites da racionalidade no âmbito dos direitos fundamentais. Nesse
48
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sentido, a distinção entre regras e princípios é uma das colunas-mestras do edifício da teoria dos
52
direitos fundamentais.

Segue ALEXY “Não faltam indícios de que a distinção entre regras e princípios desempenha
um papel no contexto dos direitos fundamentais. As normas de direitos fundamentais são não
raro caracterizadas como "princípios"”.53
Na continua busca pela distinção entre regras e princípios novamente nos socorremos em
DWORKIN que afirma “A distinção lógica entre regras e princípios aparece mais claramente
quando consideramos princípios que nem mesmo se assemelham as regras.”54
Na dimensão das diferenças ainda são assim entendidas “Essa primeira diferença entre
regras e princípios traz consigo uma outra. Os princípios possuem uma dimensão que as não tem –
a dimensão do peso ou importância.”55 Não obstante, essa dimensão é uma parte integrante do
conceito de um princípio, de modo que faz sentido perguntar que peso ele tem ou quão
importante ele é.”56
Por sua vez “As regras não tem essa dimensão. Podemos dizer que as regras são
funcionalmente importantes ou desimportantes”57
Na verdade ALEXY nos indica que tudo não passa de distinção entre duas espécies de
norma:
Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Ambos podem ser
formulados por meio das expressões deônticas básicas do dever, da permissão e da proibição.
Princípios são, tanto quanto as regras, razões para juízos concretos de dever-ser, ainda que de
espécie muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas
58
espécies de normas .

Como podemos então resolver um conflito no campo das regras?
[...]uma regra jurídica pode ser mais importante do que a outra porque desempenha um papel maior
ou mais importante na regulação do comportamento. Mas não podemos dizer que uma regra é mais
importante que a outra enquanto parte do mesmo sistema de regras, de tal modo que se duas
59
regras estão em conflito, uma suplanta a outra em virtude de sua importância maior.
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Com isso DWORKIN conclui: “Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser
válida. A decisão de saber qual delas é valida e qual deve ser abandonada ou reformulada, deve
ser tomada recorrendo-se a considerações que estão além das próprias regras.”.60
Assim podemos entender: “Um sistema jurídico pode regular esses conflitos através de
outras regras, que dão precedência promulgada pela autoridade de grau superior. À regra
promulgada mais recentemente, à regra mais especifica ou outra coisa desse gênero”.61
O problema se torna conflituoso quando trabalhamos no campo dos princípios
Todavia, é de se ressalvar que não existe na doutrina, tampouco na jurisprudência, univocidade
acerca do conceito de princípios, ou ao menos o que ele significa no direito brasileiro, situação
denunciada por Virgílio Afonso da Silva, em seu artigo “Princípios e Regra: mitos e equívocos acerca
de uma distinção”.

Acredita-se, porém, que a concepção mais acertada é a de Robert Alexy], segundo
o qual princípios são mandamentos de otimização, “normas que ordenam que algo
seja realizado em máxima medida relativamente às possibilidades reais e jurídicas”.
Em comparação à regra, os princípios detêm um grau maior de abstração,
generalidade e fundamentalidade. As regras, ao contrário dos princípios,
expressam deveres e direitos definitivos, ou seja, se uma regra é válida, então deve
se realizar exatamente aquilo que ela prescreve, nem mais, nem menos. No caso
dos princípios, o grau de realização pode, como visto, variar. Note-se que o referido
jurista é frequentemente mencionado na Corte, ainda que nem sempre
devidamente compreendido.
Dado que os princípios têm esse conceito vazio e um caráter aberto, caberia, então, ao Supremo
Tribunal Federal conceituá-los, definir o que é e qual o âmbito de atuação de cada princípio. Se,
coerentemente, a Corte define a norma, deveria haver uma definição fixa e precisa acerca do valor
do princípio. Porém, na prática, essa situação permite aos Ministros alterar entendimentos, valorar o
62
princípio de maneira diferente, em cada novo caso a ser julgado.

Na busca pela diferenciação ALEXY nos apresenta três teorias, demonstrando, contudo ser
adepto da terceira assim afirmando.
A terceira tese, por sua vez, sustenta que as normas podem ser distinguidas em regras e princípios e
que entre ambos não existe apenas uma diferença gradual, mas uma diferença qualitativa. Essa tese
63
é correta. Há um critério que permite que se distinga, de forma precisa, entre regras e princípios.

Nesse determinismo o autor referido, indica que a principal diferença seria: “O ponto
decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo
seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes.
60
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Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização,”64 Nessa busca pela distinção, ele
aponta: “Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas”65
E assim conclui ALEXY “Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma
distinção qualitativa, e não uma distinção de grau Toda norma é ou uma regra ou um princípio.”66
Por fim, encontramos na obra de CANOTILHO os fundamentos de princípios de garantia
transcritos em: “Dez axiomas do garantismo penal – Denomino garantista, cognitivo ou de
legalidade estrita o sistema penal SV.”67
Exemplificando, “Sua axiomatização resulta da adoção de dez axiomas ou princípios
axiológicos fundamentais, não deriváveis entre si, que expressarei em segundo uma tradição
escolástica, com outras tantas máxima latinas.”68
Para FERRAJOLI, seria necessária a definição desses dez princípios para podermos trabalhar
num modelo garantista de direito ou de responsabilidade penal:
Denomino esses princípios das garantias penais e processuais por eles expressas, respectivamente:
1) principio da retributividade ou da consequêncialidade da pena em relação ao delito; 2) principio
da legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito; 3) principio da necessidade ou da economia do
direito penal; 4) principio da lesividade ou da ofensividade do evento; 5) principio da materialidade
ou da exterioridade da ação; 6) principio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 7)
principio da juriddicionalidade, também no sentido lato ou no sentido estrito; 8) principio acusatório
ou da separação entre juiz e acusação; 9) principio do ônus da prova ou da verificação; 10) princípio
69
do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade.

A compreensão entre regras e princípios constitucionais, é de suma importância para que
possamos firmar o entendimento que a legislação processual penal brasileira, necessita
urgentemente se adequar a esse sistema. Não podemos mais fazer alterações pontuais e com isso
acreditar que o sistema está adequadamente em consonância com a Constituição. Precisamos
abandonar velhos conceitos e a partir de uma leitura constituição construir um processo de
garantias, fraterno, cidadão, humanístico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Código de Processo Penal brasileiro entrou em vigor em 1941, ao longo do tempo vem
sendo gradativamente reformado, na intenção de torna-lo compatível com as regras e princípios
constitucionais, reformas essas que não alcançaram êxito.
Apesar dos esforços do legislador, e do malabarismo doutrinário não se conseguiu reformar
o Código de forma a permitir a consolidação das garantias constitucionais, em verdade, como nos
ensina HESSE, o que se fez foi “escavar” princípios e “flexibilizar” ou “flexionar” direitos na
intenção de aparentemente tornar a Lei processual penal “legal”, resultando com isso na total
perda de garantia e falta de sistematização.
Historicamente podemos verificar que os modelos processuais sofreram mudanças e
modernizações singulares na direção de assegurar garantias àqueles que sofrem sua ação, mesmo
assim ainda esta distante de garantir segurança jurídica.
A mudança de paradigma proposto seria o abandono do modelo atual e a construção de
um sistema processual penal, baseado em regra e princípios constitucionais, tratados e
convenções de direitos humanos e revestidos de garantias e “regras claras”.
Partindo da indicação dos axiomas principiológicos proposto por FERRAJOLI construir um
modelo de processo “garantista”, estruturado e sistematizado.
Por fim, precisamos promover uma mudança total no modelo processual penal
abandonando por completo o Código atual e não apenas “adequando, flexibilizando as normas
constitucionais ao processo”, mas sim construindo um novo modelo.
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS: UNA VISIÓN PRELIMINAR

Guido Cesar Aguila Grados70

RESUMEN
Desde la óptica global, los pueblos indígenas solo forman parte de la cultura de un país,
entendiéndose a estos como un grupo alejado o cuyas costumbres pueden ir en extremos
distintos a lo que la mayoría de habitantes del centro de una sociedad puede estar familiarizada;
es decir, los integrantes de esta categoría, podrían tener pensamientos muy retrogradas o,
contrario sensu, ideas que pueden resolver problemas de índole nacional. En sí, el pueblo indígena
es un grupo de personas que debe enfrentarse, en forma constante, con aspectos políticos, legales
o de educación, que pueden llegar a formarse decisiones abusivas contra estas personas. No es
fácil para un Estado que sus ciudadanos no cuenten con igualdad de derechos y obligaciones; sin
embargo, lo que los pueblos indígenas aportan a un País, tiene una gran importancia, pues incluso
aquella parte poblacional es parte de la historia y evolución del mundo actual. Para bienestar de
muchos, hoy en día los pueblos indígenas cuentan con una protección no solo nacional, sino
también internacional, pues en distintas partes del mundo existen pueblos con estas
características y se cometían los mismos actos –muchos de ellos inhumanos-, en perjuicio de
aquella comunidad. Lamentablemente hasta ahora siguen existiendo trabas para un adecuado
cuidado a estas personas que también forman parte del Estado.

PALABRAS-CLAVE: Pueblos indígenas. Sociedad dominante. Definición de pueblos indígenas.
Reconocimiento de pueblos indígenas. Categoría política.

ANÁLISIS PREVIO
Hoy en día la mayoría de sociedades saben de la existencia de pueblos indígenas, pero muy
70
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pocas saben que realmente las diferencia con la sociedad dominante. Esto es lógico debido a que
si bien ya hay bastante material para acreditar que, efectivamente, hay agrupaciones con culturas
y costumbres distintas, todavía no se logra definir, a ciencia cierta, que es un pueblo indígena.
Es decir, hasta ahora no puede conceptualizar el término “pueblo indígena” debido que se
desnaturalizó la idea primaria de que solo son “agrupaciones distintas y minoritarias” pues,
lamentablemente –para estos pueblos-, hay infinidad de agrupaciones que se dicen llamar
“indígenas, nativos, campesinos” con la intención de aprovecharse de los derechos que se les
brinda; sin embargo, al momento de tener que acatar los límites que la Ley impone, dejan de ser
parte de estos grupos.
¿Qué es un pueblo indígena? Es la clave para dar un paso más con esta sociedad, pues con
el hecho de ser mestizos y encontrarse en una civilización menor, no significa que tienen esta
denominación, pues entonces se estaría indicando que la raza negra, china o blanca, no podrían
formar parte de un grupo indígena. Además, hay variedad de pueblos indígenas con funciones
distintas y costumbres extremadamente opuestas, por lo que es aun más difícil tener una idea
exacta de lo que son estos pueblos.
Por lo tanto, el reconocimiento de estos pueblos, a nivel nacional e internacional, solo es la
aceptación de que hay otros pueblos que merecen un trato igual pero distinto a la vez, sin
embargo, no hay un “cuadro requisitos” donde se establezca qué debe presentar un pueblo para
que sea considerado como indígena. Probablemente, con el pasar del tiempo, surgirán más
pueblos que pedirán ser solicitados como indígenas y, así, la definición será aun más complicada.

INTRODUCCIÓN
Los pueblos indígenas son civilizaciones que, por lo general, se encuentran dentro del
territorio americano–aunque también hay pueblos indígenas como los “Saami” o los “Maoríes” de
Europa y Oceanía, respectivamente-, y los mismos forman parte de la historia de cada país. En
efecto, los pueblos indígenas son grupo de pequeños lugares en donde se tienen costumbres
particulares y que datan de siglos de antigüedad.
Para poder llegar a una idea exacta de lo que implica un pueblo indígena, no solo debemos
centrarnos en que es una civilización que forma parte de un Estado, sino que dichas personas
tienen una lucha para salvaguardar sus derechos y en los que, muchas veces, intervienen intereses
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políticos o del Estado, que se proyectan a una vulneración de derechos en agravio de estas etnias.
Lo interesante es que con el tiempo los pueblos indígenas han llegado a ser reconocidos
por el mundo entero, siendo protegidos por Instituciones Internacionales –como la ONU o la OIT-,
debido a que los indígenas, en muchas ocasiones, no tienen igualdad de armas cuando se trata de
proteger lo que para ellos es su territorio y derechos sobre el mismo.
A continuación, la información desarrollada en el presente texto tiene como finalidad la de
presentar ideas que permitan establecer lo que es un pueblo indígena y como es llevado a nivel
nacional o internacional; es decir, a como este término es tratado por normas que van desde lo
infra-constitucional, hasta que pudieron ser reconocidos en la Constitución Política y,
posteriormente, se hayan reconocido sus derechos de forma internacional.

CONCEPTO DE PUEBLOS INDÍGENAS
Definir el significado de los pueblos indígenas no es solo escribir sobre cierto grupo de
personas –naturales-, que viven en un determinado lugar y tienen una realidad y costumbre
distinta a los de una comuna capitalina, sino que, además de ello, para poder conceptualizar de
mejor forma a este aglomerado social, se puede indicar que el mismo conlleva un status de lucha
sociopolítica y educacional, donde muchas veces lo legal es un tema bastante cuestionado.
Las comunidades campesinas y nativas son el conjunto de personas que viven en un sitio
determinado y tienen una cultura y costumbre distinta al resto de personas de un Estado. No
puede haber algún tipo de discriminación hacia ellos pero si una diferencia que permita no haber
un abuso por parte de otras personas. Estas comunidades tienen la función de aprovechar el
patrimonio en donde residen, obteniendo beneficios para sus propios comuneros.
Belaunde López de Romaña (2010) señala que: “Las comunidades campesinas y nativas son
personas jurídicas sujetas a un régimen especial debido a su particular naturaleza. Su
reconocimiento surge por la constatación de la existencia de organizaciones de personas naturales
alrededor de un patrimonio, el cual explotan para su beneficio.”71
La Organización Internacional del Trabajo, en su Convenio Nº 169, regula los derechos y
obligaciones de las comunidades campesinas, nativas, amazónicas, entre otras, cuando hay un
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BELAUNDE, Javier “Definición y Fines de las Comunidades Campesinas” En: Código Civil Comentado – Tomo I. (Editorial Gaceta
Jurídica). Lima, 2010. p. 441.
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esfuerzo que conlleve a una retribución; es decir, el trabajo. En ese sentido, dentro de este
Convenio, se define también a la población indígena, campesina, nativa, entre otras.
Peña Jumpa (2013), sobre el tema indica que: “Este Convenio regula en forma específica el conjunto
de derechos y obligaciones de las comunidades Campesinas o Andinas, y de las Comunidades Nativas
o Amazónicas. Además, dicho convenio tiene rango constitucional, por tratar de Derechos Humanos,
72
conforme a la cuarta disposición final y el artículo 3 de la Constitución Política del Perú. ”

Diversos autores inician la explicación del concepto de pueblo indígena, sobre la base de la
“colonización interna” de dichas agrupaciones y la forma en cómo pudieron subsistir con el pasar
de los años, es decir, como hubo cierta resistencia por sobrevivir ante sociedades que querían
adaptarlos a ellos. La lucha de estos pueblos, su subyugación y cuasi-exterminio (genocidio
étnico)73, son los temas expuestos como representativos de los mismos.
74

James Tully , indica que la “colonización interna” hace referencia, en primer lugar, al proceso
histórico por el cual estructuras de dominación han sido establecidas en una determinada sociedad
(el autor utiliza el término para referirse al proceso en Norteamérica), respecto a las poblaciones
indígenas sin sus consentimientos y como respuesta a su resistencia. Según el autor, estas
estructuras "domestican" a las sociedades indígenas y debido a ellas y a la ley del colonizador, las
poblaciones indígenas viven dentro de las sociedades dominantes como minorías.

Por otro lado, existe otro factor que puede llevar a describir lo que forma parte de un
pueblo indígena, esto es, la pobreza. Como se sabe, los pueblos indígenas carecen de recursos que
les ayude a tener una vida considerada “digna” pues en muchas ocasiones, ellos pierden derechos
por imposición del Estado y frente a ello deben seguir subsistiendo.
En ese sentido, el FIDA explica que, con el transcurso del tiempo, los pueblos indígenas, que son el
cinco por ciento de la población mundial, han sido despojados de sus tierras, territorios y recursos,
llevándolos vivir en una pobreza que no les permite un desarrollo adecuado. Ahora bien,
mecanismos como el respaldo de los esfuerzos de los pueblos indígenas para dirigir sus propios
destinos y velar porque los mismos creen iniciativas de desarrollo, son una forma eficaz de combatir
75
la pobreza.

A pesar de lo señalado por el FIDA, lo que se advierte es que los llamados “pueblos
indígenas” no llegan a ser una categoría única, ya que a lo largo de la historia, hechos como la
72
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subyugación, aislamiento, exterminio o asimilación, han sido aplicados a dichos grupos. Es decir,
en algunos casos el pueblo indígena no ha sido aislado y es difícil notar alguna diferencia con los
demás habitantes de ese lugar, mientras que otros nunca fueron eliminados o se intentó
exterminar dicha población.
En ese sentido, lo que realmente importa es tener una idea clara de la regulación existente
con la diversidad de pueblos indígenas. Sobre este punto, Raquel Yrigoyen, al analizar la conquista
americana:
Como tendencia general, los españoles se asentaron más fácilmente sobre dominios que ya
pertenecían o habían sido conquistados por los Incas, como ocurrió también en Mesoamérica, con
territorios que fuera de aztecas y mayas. Tales naciones indígenas que no habían sido conquistadas
por los Incas tampoco lo fueron por los españoles, y tuvieron un desenlace histórico distinto. En el
caso de los pueblos del Sur como los Mapuches, Pehuenque, Ranqueles, entre otros, ante la
imposibilidad de su sometimiento militar, la Corona española decidió firmar tratados y parlamentos
para mantener relaciones de paz y comercio durante todo el período colonial, a partir de 1610 en
adelante. Estos pueblos nunca fueron sometidos a servidumbre personal ni a la mita. En el caso de
los pueblos ubicados en las selvas (Amazonía, Orinoco, Guajira), la Corona mandó misioneros, y la
colonización de la misma se produjo propiamente en el s. XIX. De estas tres situaciones se derivan,
76
políticas indigenistas diferenciadas.

Importante lo señalado por la autora, pues como se podrá observar más adelante, las
poblaciones indígenas que se desarrollan en dos o más países, deben tener normas específicas
dentro de un cuerpo legal, el mismo que se denomina: “Derecho de los Pueblos Indígenas”, esto
debido a que al no existir un concepto o idea definida de pueblo indígena, algunos de estos grupos
no cuentan con la protección adecuada de sus derechos fundamentales.
Esto es correcto, pues el pueblo indígena puede ser visto de distintas formas, dependiendo
de la zona de origen, y si es que el país de esa zona cubre con legislación los derechos de los
pobladores, ya que puede darse el caso en que el pueblo en mención sea digno de recibir
garantías sobre sus derechos o, como también, puede advertirse que hay pueblos en los que,
como se ha mencionado, se les quiso exterminar al punto de desaparecer gran parte de ese grupo
étnico.
RodofoStavenhagen77 explica una forma de conocer el concepto de “pueblos indígenas”
pero de lo social a lo legal:
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El autor recuerda que esto plantea una serie de interrogantes conceptuales que necesitan ser
abordados desde diversos ángulos. En ese sentido, primero debe elucidarse la relación que guarda la
noción de "derechos étnicos" con la concepción generalmente aceptada de derechos humanos, en
segundo lugar, determinar si los pueblos indígenas vienen reclamando el reconocimiento de
derechos especiales precisamente por su carácter indígena, y si es así debe esclarecerse el valor del
concepto "indigenidad". En tercer lugar, debe aclarase la relación entre los derechos individuales y
colectivos de estos; en cuarto lugar, debe tenerse en cuenta la ambigüedad en torno al uso "minoría
étnica” y su relación con los pueblos indígenas y en quinto lugar, debe establecer cuál es el alcance
del concepto "pueblo" en general y "pueblo indígena" en particular.

Esto se traduce, por ejemplo, en pensar que el “indígena” como noción legal presenta
identidad con su categoría teórica (sociológica, antropológica o política) y, aún más, que puede
vincularse la noción legal general de “pueblos indígenas” (sea cual fuese ésta) con la categoría más
reciente y más purificada del término elaborada por el Derecho Internacional.Todo ello no es más
que un error, generado por la tendencia de identificar la categoría política de “pueblos indígenas”
con la categoría legal del término y, en algunos casos –ya en el fenómeno legal–al identificar sin
más la categoría legal constitucional del término con la noción forjada en el Derecho Internacional.
78

Un buen ejemplo de esta falta de identidad, es lo que explicaPapadópolo , al recordar la
controversia producida en la utilización del término "pueblo" cuando quince expertos se reunieron
para revisar el contenido del Convenio 107 de la OIT: “La discusión de la autodeterminación condujo
a la cuestión de redefinir el objeto legal de la Convención. Expertos indígenas sostuvieron que el uso
del término poblaciones era peyorativo. Condé señaló que el término pueblos era de uso actual en la
UNESCO. Freeman argumentó, sin embargo, que el cambio en la terminología sería peligroso, puesto
que implica el derecho de autodeterminación.... Hogetveit afirmó que no había peligro real siempre y
cuando quedara claro del instrumento como un todo que no se refería al derecho de formar nuevos
Estados independientes. El chairman, como sociólogo, observó que el término pueblos implica algún
grado de organización social, unidad y cultura, en oposición a una mera masa de individuos, pero
Carvalho insistió en que el problema era jurídico y no sociológico.”

Entonces, ¿Cómo es que podemos saber realmente quiénes son los que forman parte de
estos grupos? Es que claro, si ya advertimos que dentro de la definición de pueblo indígenas hay
muchas variedades de éstos, pues algunos tiene derechos que otros no o tienen una conformación
distinta, no podemos estar seguros de quienes si forman parte de un pueblo indígena; lo cierto es
que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Resolución aprobada por Asamblea General. 61/295. A/61/I.67 y Add.1. el 13 de setiembre de
2007-, señala que “(…) los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resulta, entre
otras cosas, de colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que
les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias
necesidades e intereses.”
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Con ello, al no adoptar una crítica sobre lo afirmado líneas arriba, se puede tomar como
verdadero que la existencia de los pueblos indígenas data desde antes de la época de la conquista,
además que tenían instituciones propias de su cultura, lo cual sería erróneo, pues no siempre hay
una relación “población indígena” y colonización 79; es decir, en ocasiones tratar temas de
agrupaciones de personas con una situación desventajosa ante la sociedad que domina es más
importante que hablar de aquellas que se encuentran aisladas y con las costumbres de siempre.
Bowen explica que los proponentes del derecho de los pueblos indígenas pasan grandes dificultades
cuando tratan de diferenciar sus reclamos de aquellos que son efectuados por las minorías (grupos
minoritarios), cuandoargumentan que las poblaciones nativas presentan lazos culturales e históricos
80
con su territorio y, por tanto,ostentan reclamos especiales a la autodeterminación de su territorio.

Lo que señala el autor no deja de ser importante, ya que quienes defienden los derechos de
las poblaciones indígenas, buscan avances de carácter político, lo que significa que beneficio para
dichas poblaciones, pero en otros casos, serían los pobladores del campo u otros que estaban
aislados de la sociedad dominante pero que son foráneos llevados al lugar donde habitan dichas
poblaciones.
Nuevamente citando a Bowen, trataré de explicar lo complejo de este punto:
El autor explica que a lo largo del tiempo, entre las primeras migraciones en las Américas, por parte
de los europeos, la denominación “indígena” ere referencia a una categoría de población popular de
la región. Por ello, las diferencias notorias entre aquellos pobladores de esa zona popular y los
pobladores de la sociedad dominante, hicieron que el sistema conceptualice este momento con el
término “indígena”, ya que los pobladores indígenas tenían una vestimenta y costumbre distinta y
única frente a los dominantes. Por el contrario, en sitios como Asia y África, las poblaciones se
desplazaban y se absorbían entre ellos, ya que en esta parte del mundo no hubo una población y
posterior conquista. De este modo, estudiosos de los continentes mencionados, aseguran que
“pueblos indígenas” son grupos distintos y vulnerables como tribus o grupos de rebelión contra el
81
Estado.
Lo indicado por Bowen permite observar las debilidades de las definiciones avanzadas respecto a lo
que constituye los “pueblos indígenas”. Por ejemplo, el Consejo Económico Social de las Naciones
Unidas brindaría, por medio de uno de los principales impulsores del Derecho de los Pueblos
79

Es por ello que las definiciones brindadas por ciertos autores (sustentados esencialmente en la ubicación histórica de aquellos
pueblos (previos a la conquista), han presentado un sin número de problemas en la práctica. Algunos autores sin embargo se
adhieren a la identificación de los “pueblos indígenas” sobre la base de un elemento temporal-histórico; este grupo incluye
desde lo más reconocidos relatores del derecho de los pueblos indígenas en Naciones Unidas (véase Infra: Nota 14), hasta una
diversidad de autores, como Ravest Ibarra [RAVEST IBARRA, Maximiliano “El reconocimiento de los pueblos indígenas en los
textos constitucionales Derecho y humanidades“ En: Derecho y Humanidades Nº 17. 2011. En: Derecho y Humanidades Nº 17.
2011. p. 95], Silva Bascuñán [SILVA BASCUÑAN, Alejandro. Concepto de Pueblo Indígena, en Pueblo, Tierra y Desarrollo:
Conceptos Fundamentales para una nueva Ley Indígena. Santiago: 1992. p. 27.]; entre otros. Aun así, la construcción del
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noción de lo indígena va fusionándose o entremezclándose con conceptos distintos como poblaciones nativas o minorías.
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Indígenas (el relator en la materia, Martínez Cobo) la siguiente definición: "Son comunidades,
pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades
anteriores a la invasión y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran
distintos de otros sectores de la sociedad que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos.
Constituyen ahora sectores no dominante de la sociedad y tienen la determinación de preservar,
desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como
base de su existencia continuada como Pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus
82
instituciones sociales y sus sistemas legales."
Asimismo, Caleffi,refiere: “(s)ob a categoria "indígena", como dissemos, encontram-se diferentes
grupos étnicos, diferentes tanto entre si, como das sociedades nacionais, os quais reivindicam parte
de seus direitosbaseados no principio dos "Direitos Originários", desta forma o que inicialmente foi
uma classificação indenitária atribuída pelo colonizador, passou a ser uma categoria de luta e uma
identidade que, de atribuída tornou-se politicamente operante, justamente por somar sob uma
83
única classificação grupos étnicos diferenciados, que tiveram nesta soma, sua forca aumentada".

En ese sentido, la problemática se origina cuando hay poblaciones que no teniendo una
cultura milenaria, por un tema de conveniencia, reclamarán la aplicación de los derechos que le
favorecen a los pueblos indígenas, pues se sienten como tal, mientras que en otras ocasiones será
lo opuesto, pues dichos pueblos querrán ser identificados como minoría y no como pueblo
indígena, debido a los límites legales que existen al momento de reclamar sus derechos.
Para Corntassel“(e)l dilema de quién es indígena se ha convertido cada vez más [una cuestión]
politizada, en tanto las poblaciones indígenas han adquirido una posición distintiva bajo el Derecho
84
Internacional.”

Pudiendo captar la idea del uso “político” del término “pueblo indígena”, se puede
entender por qué no hay una posición firme y, por el contario, hay reconocimientos que hasta
pueden ser contradictorios. Ese es el caso de la Constitución Política del Perú, en la cual se adopta
y reconoce a las poblaciones campesinas y nativas, más no las indígenas.
En efecto, en la Constitución Política del Perú de 1993, en el Artículo 89º, se regula: “Las
Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son
autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras,
así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de
sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado
respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas.”
Y en el Artículo 149º se señala: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el
apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
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territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos
fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción
especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.”

Como se puede apreciar, el artículo 89º y 149º de la Ley de Leyes hace alusión a las
poblaciones nativas y campesinas, sino que hay una mejor explicación sobre la interacción entre
estos conceptos, es más, el artículo 191º del mismo cuerpo legal, se indica como nuevo término
“pueblos originarios”, excluyendo, ahora, a la comunidad campesina.
En conclusión, lo único que puede acreditarse y asegurar es que el término “pueblo
indígena” no tiene un concepto definido, pues por usos políticos o no, estos varían, evolucionando
o retrocediendo, conforme a lo que se protege y se pide. En ese sentido, si es que hubiera una sola
definición que permita establecer cuando se está ante un pueblo indígena y cuando no, se estaría
ayudando a formar y regular los derechos y limitaciones que tendrían a partir de ese momento.

PUEBLOS INDÍGENAS, UNA MIRA EN EL DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL
Los pueblos indígenas no fueron reconocidos por el Estado de la noche a la mañana, ya que
teniendo en cuenta que ni siquiera se establece alguna definición sólida, hablar de “pueblo
indígena” conlleva a una lucha de reconocimiento de su existencia y luego del reconocimiento de
sus derechos, no solo en leyes comunes sino también en la propia Constitución y, por qué no, en
normas internacionales.
Es decir, el pueblo indígena primero batalló y protegió su identidad ante el Estado, con el
objeto de lograr que haya un concepto sobre el término, que exista algo que los ampare o los
reconozca como parte del territorio del Estado. Luego, de ello, se busca el reconocimiento de los
derechos económicos y sociales que son titulares los pueblos indígenas.
Como incorporación de los “pueblos indígenas” al orden legal nacional, debo señalar, tal
como lo advierte Martínez Cabo, que el cuerpo legal que regula a los pueblos indígenas (como
sujetos de derechos) surge, inicialmente, con el surgimiento denormas de rango infraconstitucional (muchas veces, solo un aglomerado de normas administrativas y, en algunos casos,
limitándose a ser reglas de creación de entidades cuyo objeto era revisar la materia concerniente a
dichos pueblos).85
85

Consejo Económico Social de las Naciones Unidas – ECOSOC. Informe del Relator Especial Martínez Cobo – Study of theProblem
of DiscriminationAgainstIndigenousPopulations (Final Report) E/CN.4/Sub.2./476/Add.2. 7 de julio de 1981. Disponible en:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/MCS_vii_en.pdf.
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En el caso de América del Sur, propiamente Perú, tanto con los libertadores San Martin y
Bolivar, se estableció que los indígenas tendrían un status de ciudadanos, con derecho a compra y
venta de sus propietarios, es decir, eran objetos más que sujetos de derecho. Sin embargo, la
normativa mostraba una indiferenciación respecto a la tipología de los pueblos originarios. Por
ejemplo, en Paraguay (1843) había regulaciones que tenían como finalidad la relación entre el
indio y sus propietarios.En ese mismo sentido, entre 1880 y 1935, en Nicaragua, existían textos
legales en relación a la venta de tierras de propiedad de la comunidad indígena Misquito.
Así pues, un conjunto de normas que regulan el derecho de los pueblos indígenas,
proliferarían desarticuladamente en los órdenes jurídicos de los diversos Estados post-coloniales.
Un ejemplo de respeto de estas agrupaciones, sin duda, es lo que sucede en Brasil, que solo
en la Constitución de 1891 omitió el reconocimiento de ciertos derechos a la población indígena,
pues en las demás constituciones, se regulan los derechos de estas poblaciones, reconociendo, de
forma central, la titularidad de estos grupos con las tierras ancestrales. 86 No obstante, la
Constitución de Brasil de 1988, dio un giro humanista cambiando el sentido de lo regulado.
Sérgio Leitão indicado:
É preciso lembrar que, desde os primórdios do processo de colonização brasileira, o Estado
encarregou-se de determinar as regras sobre as relações entre a sociedade e os povos indígenas,
sempre guiado pelo pressuposto de que os índios estavam fadados a perder suas identidades
próprias, transformando-se em membros regulares da sociedade nacional. (…) Foi somente com a
Constituição de 1988 que a visão limitada vigente no país se modificou, assegurando-se aos povos
87
indígenas o respeito á sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.

En Argentina, por otro lado, también hay un proceso similar, pues se empezó con una
norma infra-constitucional y luego se reguló en su Constitución. Así, la Ley Integral del Aborigen Nº
426, de la provincia de Formosa en 1984, fue la pionera en temas de pueblos indígenas, debido a
que no solo había un concepto, sino que, además, se garantizaban los derechos de propiedad de la
tierra y participación efectiva en el control de los intereses que afectan; dichos derechos tuvieron
que ser plasmados en la Constitución Argentina, debido a la urgencia del cambio ante la dación de
leyes que resguardaban estos derechos.

86 Sobre estos antecedentes históricos, véase: ROWEDER, Rainner "A proteção do direito dos povos indígenas no Brasil: Uma
relação necessária com os direitos humanos internacionais" En: Revista do CAAP Nº 1. 2010. pp. 209-225 y VOLPATO CURI,
Melissa "Os Direitos Indígenas e a Constituição Federal" En: Consilium - Revista Eletrônica de Direito Vol. 1, Nº 4. 2010. pp. 1-17.
87

LEITÃO, Sérgio "Os Direitos Constitucionais dos Povos Indígenas" En: Constitución y Derechos Indígenas (Coord. Jorge Alberto
González Galván) México: Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas. pp. 89-92 y
BARBOSA, Marco Antônio Direito Antropológico e terras indígenas no Brasil São Paulo: Ed. Plêiade. 2011.
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Sobre este tema Carrasco explica que:"(a)lgunos autores han señalado para Argentina un proceso de
génesis inversa en la producción de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, de modo
que primero surgieron leyes provinciales y nacionales y posteriormente se han incorporado los
88
conceptos contenidos en dichas normas a las leyes fundamentales.”

Volviendo al ámbito peruano, las leyes que reconocían la compraventa de tierras, las
mismas fueron pensadas más para el indígena de la sierra que el amazónico. Recién entre el siglo
XIX y el XX, la amazonia formó parte del interés del Estado, debido a la explotación del caucho.”89
En ese sentido, se puede observar que la relación entre el pueblo indígena y la sociedad
dominante es una de más de 500 años de antigüedad.
En ese concepto, Rojas Zolezziexpresa que recién a inicios del siglo XX el Perú aceptó, mediante
legislación, los territorios amazónicos; sin embargo, “la nueva legislación no implic(ó) un
reconocimiento del indígena amazónico como ciudadano con derechos y, desde luego, obligaciones.
90
Esta legislación abrió la puerta a todo particular o empresa que quisiese explotar el caucho (...).”

Como se aprecia, el caso del Perú se presta como ejemplo debido a que luego de que se
demuestra la insuficiencia de las normas coloniales, se formula una progresiva regulación infraconstitucional, para abordar estos temas; adoptando los reclamos de quienes se llamaban pueblo
indígena, considerando que habían muchos que solo usaban esta categoría política por
conveniencia; realizándose diferencias entre estos.
Para Robles Mendoza, ello explica por qué el Perú aprobaría en 1970, medianteDecreto Supremo Nº
37-70-AG, el Estatuto Especial de Comunidades Campesinas (pasando la denominación previa de
comunidades indígenas a campesinas) y solo dos años después (1972), medianteDecreto Ley Nº
20653, emitiría la Ley de Comunidades Nativas y de PromociónAgropecuaria de las Regiones de Selva
91
y Ceja de Selva.

Luego de la consolidación de los Estados post-coloniales, todavía existía una deficiencia
sobre los derechos indígenas; en ese sentido, la presencia de regulaciones atomizadas, o
regulaciones constitucionales somerasa través de las que se prescribía la forma como podían
transferir sus territorios indígenas, o el reconocimiento de ciertos usos y costumbres en sus
uniones familiares (sucesora del derecho indiano colonial), tendría que hacer frente a dos
elementos importantes de la sociedad moderna.

88

CARRASCO, MoritLos Derechos de los Pueblos Indígenas en ArgentinaArgentina: Asociación de Comunidades Aborígenes LHAKA
HONHAT. 2000. pp. 25-26.

89

ROJAS ZOLEZZI, Martha y ROJAS ZOLESSI, Enrique “El ciudadano indígena. El problema de la relación entre sujetos colectivos y el
Estado liberal. Una visión desde la Amazonia” En: Anthropologica Vol. 18, Nº 18. 2000, p. 196.

90

ROJAS ZOLEZZI, Martha y ROJAS ZOLESSI, Enrique “El ciudadano indígena. El problema de la relación entre sujetos colectivos y el
Estado liberal. Una visión desde la Amazonia” En: Anthropologica Vol. 18, Nº 18. 2000, p. 196.
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ROBLES MENDOZA, Román Legislación Peruana sobre Comunidades Campesinas Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias
Sociales UNMSM Lima, 2002. p.
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En primer lugar, finalizado el siglo XIX e iniciosdel siglo XX, la noción del Estado llevó a que
se sostengala existencia de una unidad e integridad dentro de susórdenes públicos. Y es que, con
el predominio de lo que se llamaría el neo-positivismo jurídico, el derecho trataría de ser
representado como un sistema completo, cerrado y capaz de ser autónomo frente a otras
disciplinas. En esta nueva realidad, no podía permitirse la existencia de regulaciones privadas e
individuales en su interior sin contacto con la norma fundamental estatal (Véase: Sección2).
Esto haría que los alcances del derecho de los pueblos indígenas fuesen formulados en pie
de igualdad con los derechos reconocidos a los ciudadanos de la sociedad dominante; la finalidad
era romper toda segregación socio-legalexistente que pudiese afectar a estos grupos. Esta
tendencia hacia la igualdad, que igualaba lo que no era igual, a la larga buscaba hacer que los
pueblos indígenas llegaran a adoptar las costumbres y conocimientos necesarios para operar en la
sociedad estatal. Esta posición partía de una visión asimilacioncita del indígena y tendría eco en la
mayor parte de las constituciones de la región (como por ejemplo en la de Brasil92, como se
señalara antes) como en las políticas públicas gubernamentales.
Tal vez una de las políticas asimilacioncitas más agresivas que se implementaríaen este
período sería la efectuada por los Estados Unidos al modificar la prácticaque permitía a la
población indígena vivir en reservaciones según su particular modo de vida. Y es que, desde 1887
hasta 1937, se emitirían una serie de normas entre las que se encontrabalaGeneralAllotmentAct,
cuyo fin era disolver el carácter comunal de la propiedad indígena, dividiéndola, haciendo titulares
de las mismas a las personas individualmente consideradas. Con esto, tal y como indica Robert
Miller, se buscaba:
(…) civilizar a los indios y traerlos dentro del “meltingpot” Americano, mediante su asimilación en la
sociedad. No podía permitirse que los indios vivieran vidas separadas y que mantuvieran su religión y
cultura separada en sus reservaciones. Por lo tanto, la antigua idea de la asimilación de los indios se
volvió una política federal. (…) La política federal era el de civilizar al indio salvaje y nómade y
93
convertirlo en un granjero y agricultor americano.

Por ello, a pesar de que el derecho a la igualdad legal constitucional haya evolucionado, el
mismo se tradujo en la aniquilación de la forma de vida de los indígenas, hecho que fue , por
92

Otro ejemplo es la política llevada a cabo por Chile. Al respecto, véase: BOCCARA, Guillaume y SEGUEL-BOCCARA, Ingrid "Políticas
Indígenas en Chile (Siglos XIX y XX). De la Asimilación al Pluralismo (El Caso Mapuche)" En: Revista de Indias 1999, Vol. LIX, Nº
217. pp. 741-774.

93

MILLER, Robert "The History of Federal Indian Policies" Disponible en: SSRN 1573670, 2010.
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demás, reclamado por estas agrupaciones.
Esto sería una de las razones por la que el “movimiento de los pueblos indígenas” no
encontraría

satisfecho

constitucionalespues,

sus

intereses

lasola

con

incorporación

reconocimientos
de

sus

igualitarios

legales

o

intereses

formulados

individualistamente,eliminaba paradójicamente el pluralismo jurídico antes reconocido y que,
hasta cierto punto, reflejaba la realidad en la que se encontraban frente a la sociedad dominante.
En ese sentido, la insatisfacción que emergía se producía por el hecho quecierta sección de
aquel movimiento estaba constituida efectivamente por poblaciones originarias cuyo elemento
cultural era realmente vital. En el caso de este último sub-grupo, su incorporación mecánica y, más
aún, su sujeción al orden legal en pie de igualdad con los otros ciudadanos equivalían a
enfrentarlos a una serie de situaciones de vulneración a su visión única de la vida. En estos casos,
el reconocimiento de su existencia como ciudadanos resultaba perjudicial si no se
reconocía,previamente su existencia como colectividad o pueblo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No se puede definir, con exactitud, el significado de “pueblo indígena”, pues hay tantas
variantes usadas y tantos “tipos” de pueblos indígenas, que sería poco fácil determinar o
establecer un parámetro para conceptualizar este término. Lamentablemente, el término se
politizó al punto de que pueblos que solo por ser minoría pretender tener derechos de los
indígenas, mientras que, en otros casos, se rehúsan a respetar los límites que existen en el
reconocimiento de dichos derechos.
Los pueblos indígenas buscaron primero ser reconocidos como tales y si bien en un primer
momento solo se reconoció como pueblo indígena a los de la región Sierra, luego el Estado tomó
interese de los pueblos indígenas de la Selva, dada la explotación de caucho que surgía en esa
zona. En ese sentido, el Estado debió darle importancia a estos pueblos, no solo en tema de
igualdad, sino mediante normativa especial.
Brasil es el ejemplo en la región, pues sobre este tema incluso tiene un capitulo completo
en su Constitución Política, reconociéndole derechos de tierra y de participación en acciones que
puedan afectar sus derechos. Perú todavía es deficiente en una normativa, pues la propia
Constitución no menciona, si quiera, el término “indígena”.
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Los pueblos indígenas deben buscar el reconocimiento de mas derechos, pues hoy en día,
el Estado prioriza sus intereses antes que los de dichos pueblos, argumentando que son minoría
en la sociedad, cuando lo que podría realizarse es un planteamiento que equipare la situación para
que no haya un perjuicio para ellos, ya que, por lo general, lo que se da es una vulneración a sus
derechos, afectando su medio ambiente y sus recursos.
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PROCESSO JUSTO E O JUIZ DE UM NOVO TEMPO: UM POSSÍVEL ESPAÇO PARA A
CRIATIVIDADE JUDICIAL

Gilson Jacobsen1
João Batista Lazzari2

RESUMO
Este estudo enfrenta a temática do processo justo e procura demonstrar a importância de
um novo tipo de juiz para se alcançar aquela garantia fundamental. Mostra que a lei está em crise,
porque já não se mostra mais suficiente para resolver os casos cada vez mais complexos. Examina
em que medida se pode pretender que o juiz atue criativamente para a solução de cada caso.
Conclui que é necessário investir na formação continuada e interdisciplinar do juiz, a fim de que
seja um artífice do processo efetivamente justo. A investigação, o tratamento dos dados e a
elaboração do relato desta pesquisa são realizados com base no método dedutivo.

PALAVRAS-CHAVE: Processo justo. novo juiz. criatividade judicial.
INTRODUÇÃO
O propósito do presente artigo é compreender o que significa processo justo e investigar a
eventual relação que possa existir entre essa ideia e uma nova e esperada postura da magistratura
frente aos desafios impostos pelos novos tempos.
Diante da era da incerteza que vivemos, questiona-se em que medida a solução legal pode
tornar-se, também, a solução justa; e com que tipo de participação ou postura do juiz.
Se a lei já não parece suficiente para dar respostas a todos os problemas, perquire-se que
1

Doutor e Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí - Univali; Doutor em Direito Público pela Universidade de
Perugia/ITÁLIA; Juiz Federal integrante da 3ª Turma Recursal dos JEFs em Florianópolis/SC; Professor de Direito Processual Civil
da Univali, campus Kobrasol.
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atributos são esperados do juiz desses novos tempos para que a decisão de determinado caso
possa atender às expectativas subjacentes ao ideal de um justo processo.
O que é, afinal, resolver conflitos hodiernamente? Será que basta mudar a lei para se
alcançar uma justiça melhor? Há espaço para a criatividade judicial em nossos dias? O que se tem
aprendido e ensinado nas faculdades de direito é o bastante?
Os questionamentos lançados não são meramente filosóficos, mas essencialmente práticos,
pois eventuais respostas talvez passem pelo modelo de juiz e de justiça que se espera e deseja.
A pesquisa foi estruturada em três tópicos. O primeiro destinado a fornecer uma noção de
processo justo ou justo processo. O segundo, para perscrutar o que se espera de um juiz nestes
novos tempos. O terceiro, por fim, voltado a avaliar a crise ou a insuficiência da lei e do próprio
silogismo para o momento da decisão judicial, buscando avaliar se há espaço para a criatividade
judicial.
A investigação, o tratamento dos dados e a elaboração do relato desta pesquisa são
realizados com base no método dedutivo3, e as técnicas utilizadas são a do referente4, a de
categorias5 e de conceitos operacionais6, a pesquisa bibliográfica e consultas na rede mundial de
computadores.

GARANTIA FUNDAMENTAL AO PROCESSO JUSTO
A jurisdição, como se sabe, é uma das funções do Estado, ao lado da legislativa e da
administrativa, e tem por objetivo manter a integridade do ordenamento jurídico e a paz social;
mas, por definição e essência, a jurisdição é inerte. O direito de movimentá-la, conferido às
pessoas, chama-se ação7. No Estado contemporâneo, porém, a jurisdição já não se limita a uma

3

“MÉTODO DEDUTIVO: base lógica da dinâmica da Pesquisa Científica que consiste em estabelecer uma formulação geral e, em
seguida, buscar as partes do fenômeno de modo a sustentar a formulação geral.” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa
Jurídica: Teoria e Prática. 12 ed. rev. São Paulo: Conceito Editorial, 2011. p. 86).

4

“REFERENTE: explicação prévia do motivo, objetivo e produto desejado, delimitando o alcance temático e de abordagem para
uma atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e
Prática. p. 209).

5

“CATEGORIA: palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma ideia.” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia
da Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática. p. 197).

6

“CONCEITO OPERACIONAL [COP]: definição estabelecida ou proposta para uma palavra ou expressão, com o propósito de que tal
definição seja aceita para os efeitos das ideias expostas.” (PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: Teoria e
Prática, p. 198).

7

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Breves anotações sobre jurisdição e ação. In: ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz
(Orgs.). 40 anos da Teoria Geral do Processo no Brasil: passado, presente e futuro. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 555.
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exegese puramente formal dos textos jurídicos. Deve o Judiciário justificar e fundamentar o
significado da norma jurídica, em harmonia e atenção à realidade social8.
Ademais, hoje se propala e se reclama um direito fundamental à efetividade do processo,
também chamado de direito de acesso à justiça ou direito à ordem jurídica justa, que
“compreende, em suma, não apenas o direito de provocar a atuação do Estado, mas também e
principalmente o de obter, em prazo adequado, uma decisão justa e com potencial de atuar
eficazmente no plano dos fatos”9.
Todo cidadão tem direito a um processo justo, que lhe assegure uma adequada e concreta
prestação jurisdicional. Somente um processo efetivo, real, garante a segurança jurídica e a
solução do litígio entre as partes.
Dada sua relevância e necessidade de ser observado pelas nações democráticas é que o
direito a um processo justo ou equitativo hoje está presente em Convenções Internacionais e em
diversos ordenamentos jurídicos10.
Assim, a garantia do processo justo consta do art. 111 da Constituição da Itália, o qual faz
menção também ao devido processo e à sua razoável duração. Bove11, ao comentar esse
dispositivo, assinala que cabe ao Estado cumprir um duplo dever: preparar o sistema de proteção
judicial e regular a máquina processual com respeito a certas garantias fundamentais.
Para Sánchez-Cluzat12, o art. 6.1 da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do
Homem e das Liberdades Fundamentais garante o direito a um julgamento equitativo como um
direito humano, que condensa todas as disposições contidas no referido preceito. Entre outras
garantias processuais específicas, o aludido artigo reconhece o direito a um julgamento justo e
público, dentro de um prazo razoável fixado como paradigma de organização e funcionamento da

8

CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo
judiciário. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 247.

9

ZAVASCKI, Teori Albino. Os princípios constitucionais do processo e suas limitações. Revista da Esmesc – Escola Superior da
Magistratura do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, v. 6. p. 49-58, maio 1999. p. 52.

10

Segundo Luca Mezzetti, é impossível não notar que previsões semelhantes são encontradas em outros documentos
internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (art. 10), o Pacto Internacional dos Direitos Cívis e
Políticos de 1966 (art. 14), o Pacto de São José da Costa Rica de 1969 (art. 8º) e hoje também na Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia de 2000 (art. 47), que atestam o grande valor dos princípios legais da alta civilização (MEZZETI, Luca. Principi
Costituzionali. Torino: G. Giappichelli, 2011. p. 649).

11

BOVE, Mauro. Lieamenti di Diritto Processuale Civile. 4 ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 2012. p. 51.

12

SÁNCHEZ-CLUZAT, José Manuel Bandrés. El derecho a un proceso equitativo en la reciente jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. In Derechos Fundamentales y otros estudios en homenaje al prof. Dr. Lorenzo Matín-Retortillo. Vol. II.
Zaragoza: El Justicia de Aragón, 2008. p. 1329.
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administração da justiça, bem como um princípio de caráter valorativo das funções que deve
assumir o sistema judicial em uma sociedade democrática.
Parece importante fazer menção a dois questionamentos acerca de processo justo
apresentados por Canotilho13: 1º) Como qualificar um processo como justo?; e, 2º) Quais os
critérios materiais orientadores da determinação do caráter “devido” ou “indevido” de um
processo?
A resposta oferecida por Canotilho14 tem por base duas concepções de “processo devido”:
a concepção processual e a concessão substantiva. A processual ou do processo devido está
calcada na observância do processo criado por lei. Já a concepção substantiva está fundamentada
na ideia material de processo justo, que deve ser um processo legal, justo e adequado. Acrescenta
que o “processo devido” deve ser materialmente informado pelos princípios da justiça e começa
por ser um processo justo logo no momento da criação normativo-legislativa.
Neste último ponto se identifica grande parte dos obstáculos enfrentados tanto pela Itália
quanto pelo Brasil, pois ambos os países possuem normas processuais semelhantes e, também,
semelhantes problemas.
Com o objetivo de garantir um amplo acesso à justiça e proporcionar um processo justo, a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 avançou em relação aos textos anteriores e
contemplou uma série de princípios, direitos e garantias (algumas poderiam estar em normas
infraconstitucionais, mas para maior solidez do sistema optou-se pela constitucionalização).
Destacam-se:
- devido processo legal: art. 5º, LIV - “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal”;
- contraditório e ampla defesa: art. 5º, LV - “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”;
- inadmissibilidade de provas ilícitas: art. 5º, LVI – “são inadmissíveis, no processo, as
provas obtidas por meios ilícitos”;
- juiz natural: art. 5º, LIII – “ninguém será processado nem sentenciado senão pela
13

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3 ed. Coimbra: Almedina, 1999. p. 461.

14

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 462.
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autoridade competente”; e art. 5º XXXVII – “não haverá juízo ou tribunal de exceção”;
- direito de petição: art. 5º, XXXIV – “são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder”;
- inafastabilidade da apreciação jurisdicional: art. 5º, XXXV – “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;
- razoável duração do processo: art. 5º, LXXVIII – “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação” (Incluído pela EC n. 45, de 2004);
- motivação das decisões judiciais: art. 93, IX – “todos os julgamentos dos órgãos do Poder
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei
limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a
estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não
prejudique o interesse público à informação” (Redação dada pela EC n. 45, de 2004).
Resta bem evidente, pela simples leitura desse rol, que o processo justo tem mesmo
relação com o devido processo legal em sua dimensão substancial e, por consequência, com o
direito de acesso à justiça.
Para Cintra, Grinover e Dinamarco15 a justiça penal e civil é informada pelos dois grandes
princípios constitucionais: o acesso à justiça e o devido processo legal, dos quais decorrem todos
os demais postulados necessários para assegurar o direito à ordem jurídica justa.
A opção brasileira, de uma Constituição detalhista, devido à sua história de instabilidade
política, evita a supressão indevida de direitos e garantias individuais de forma autoritária. Assim,
mostra-se apropriada a constitucionalização das diversas normas relacionadas com a efetivação de
uma ordem jurídica justa. A elevação desses dispositivos ao nível de cláusulas pétreas busca
proporcionar estabilidade jurídica indispensável para a concretização do projeto de um Estado
Democrático. Estado esse destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
15

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 28 ed. São
Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 93.
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comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.
Isso, porém, não significa que a legislação infraconstitucional não possa ou não deva
replicar e até mesmo esmiuçar o conteúdo daquelas normas fundamentais relacionadas ao
processo, como, aliás, faz o novo Código de Processo Civil brasileiro (Lei 13.105/2015), que entrará
em vigor em 17 de março de 2016, nos seus doze primeiros artigos.
Nessa perspectiva, merece especial destaque o art. 6º do novo CPC, que reza: “Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva”.
A norma revela a clara coobrigação (princípio da cooperação) de todos os atores
processuais para a obtenção de decisões justas e efetivas. Mas ressoa muito evidente, pelo cotejo
com as demais normas fundamentais ali contidas, a necessidade e a premência de magistrados
qualificados; com adequada formação humanística; que tenham sensibilidade na análise dos fatos
e na interpretação das normas; que possuam garantias para atuar com imparcialidade e
independência; e, que tenham elevado senso de justiça. De fato, por serem responsáveis pelas
decisões dos litígios, é crucial a presença de juízes assim engajados com o ideal de um processo
justo.
Há que se desmitificar, para tanto, a ilusão de que aplicar o direito é mera subsunção
lógico-formal. Ao contrário, a aplicação do direito é sempre um ato criativo, mesmo que
inconsciente16. Até mesmo porque o direito não é apenas razão, mas tem também uma forte
carga de emoção e sensação17.
E é na aplicação que o direito convive com seu maior dilema, qual seja a
aspiração à correção, a pretensão de ser justo em sua concretização; lembrando que o
texto normativo é mero projeto para solução do caso18.
Segundo Gadamer19, “quem pensa a ‘linguagem’ já sempre se movimenta em um para além
da subjetividade”. Aliás, “em seu sentido literal, compreender (verstehen) significa em alemão
justamente representar totalmente o caso de um outro diante do tribunal, colocar-se em seu
16

DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A justificação do direito e sua adequação social: uma abordagem a partir da teoria de Aulis
Aarnio. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 33.

17

SILVA, Ivan de Oliveira. Curso moderno de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2012. p. 14.

18

DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A justificação do direito e sua adequação social: uma abordagem a partir da teoria de Aulis
Aarnio. p. 133.

19

GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em retrospectiva. 2. ed. Tradução de: Marco Antônio Casanova. Petrópolis, RJ: Vozes,
2012. p. 111.
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lugar”20.
Por isso mesmo, o próximo item tratará de alguns atributos que o juiz de hoje deve possuir
para o fim de colaborar com o processo justo.

O JUIZ DE UM NOVO TEMPO
Atualmente, o papel atribuído ao Judiciário exige dos juízes uma nova postura, desafiandoos a exercer seus poderes criativos à luz da dos valores hauridos da Constituição. A sensação, aliás,
é a de que há uma invasão do direito ou do Poder Judiciário na política e na sociabilidade,
transformando os juízes numa espécie de guardiões dos princípios e valores fundamentais,
justamente porque portadores das expectativas de justiça e dos ideais de cidadania inseridos na
Constituição21.
Oliveira Neto alude à necessidade de um novo modelo de juiz hodiernamente:
Hoje a situação é outra. Estamos em um estado democrático de direito e, se antes o Juiz ficava
limitado à busca de soluções para os conflitos que se desenrolavam no espaço privado e onde o uso
da lei era privilegiado, confundida que era ela (a lei) com o conceito maior de justiça, agora (com o
Estado Democrático de Direito) sua atuação é outra, passando ele a julgar conforme os critérios de
justiça plasmados na Constituição.
Este quadro justifica a necessidade de se cunhar um novo modelo de juiz e, consequentemente, de
um novo Poder Judiciário, que necessita se posicionar de modo diferente daquele até então
adotado, já que todo o seu fundamento de atuação passa a ser justificado não mais pela separação
22
de poderes, mas sim pela proteção dos direitos fundamentais previstos no texto maior .

Há 30 anos, Boaventura de Souza Santos já propugnava que as novas gerações de juízes
“deverão ser equipadas com conhecimentos vastos e diversificados (econômicos, sociológicos,
políticos) sobre a sociedade em geral e sobre administração da justiça em particular”23. E hoje é
fácil perceber que os elementos propriamente jurídicos aprendidos na Faculdade de Direito – o
texto legal, a hermenêutica jurídica, os precedentes, a jurisprudência, a doutrina jurídica - são
insuficientes ao jurista e ao juiz frente à dimensão das questões que deve responder. E é por isso
que, “desde que o formalismo foi desmantelado de forma irreversível, juntamente com a
metodologia positivista do estudo do Direito, a doutrina jurídica está buscando refúgio em outras
20

GADAMER, Hans-Georg. Hermenêutica em retrospectiva. p. 154.

21

MARTINS, Nelson Juliano Schaefer. Poderes do juiz no processo civil. São Paulo: Dialética, 2004. p. 41-42.

22

OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues de. O juiz como garantidor dos direitos fundamentais. Revista da Unifebe (Online), 11,
dez., 2012, p. 211. Disponível em: http://www.unifebe.edu.br/revistadaunifebe/20122/artigo020.pdf. Acesso em: 09 jul. 2014.

23

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à sociologia da administração da justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 37, jan.
1985. Disponível em: http://revistadostribunais.com.br/. Acesso em: 15 jun. 2014. p. 10-11.
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áreas do conhecimento”24.
Profeticamente, Santos também ponderava ser necessário aceitar os riscos de uma
magistratura culturalmente esclarecida, pois, se, de um lado, reivindicará o aumento de poderes
decisórios, de outro, “tenderá a subordinar a coesão corporativa à lealdade a ideias sociais e
políticas disponíveis na sociedade”25.
Ascensão vê alguns antídotos para a “era da incerteza que vivemos”: por um lado, há que
se sepultar em definitivo o cômodo legalismo positivista; por outro, “dar um novo vigor à lei,
iluminada por elementos valorativos, para atingir a legalidade dentro da aplicação do sistema”26. E
essa tarefa cabe a todo jurista, mas tem seu ponto central na figura do juiz.
Explica o catedrático lusitano essa aparente contradição:
Uma ordem valorativa não é uma ordem de arbitrariedade do juiz. O juiz que não se funda na lei é
uma espécie de decisor iluminado, portanto despótico, que dispõe fora de toda a racionalidade e das
expectativas das partes. Isso representaria uma regressão gravíssima. A função do juiz é outra: é a de
decidir conformemente a uma ordem jurídica valorativa, racionalmente apreensível e portanto
compreensível para aqueles a quem se dirige e controlável por via do recurso na sua correção. Não é
redutível a um jogo de vontades, umas mais poderosas do que outras.
O Direito atual dá aos juristas os instrumentos que tornam possível que a solução legal seja quase
sempre a solução justa, desde que o jurista saiba trabalhar devidamente as regras, os princípios e os
valores do sistema.
Por isso, há hoje mais do que nunca que afastar o empirismo e o casuísmo e combinar as grandes
reformulações normativas com o reforço do papel central do juiz.
O juiz-autômato do iluminismo e o juiz arbitrário na decisão são figuras que só prejudicam a valia
última do Direito. Há que reduzir a incerteza, sem sacrificar a Justiça. Isso só poderá acontecer graças
27
ao juiz que saiba fazer refletir no caso decidindo a essência valorativa da lei .

Evoluiu-se, afinal, de uma concepção da jurisdição como atividade que promove tão
somente a resolução de conflitos, para uma outra, atual, que a faz assumir um papel garantista de
direitos fundamentais “e implementador de espaços contramajoritários para minorias que não
obtinham voz nas arenas políticas institucionalizadas”28.
24

WANG, Daniel W. Lang. Introdução. In: WANG, Daniel W. Lang (Org.). Constituição e política na democracia: aproximações entre
direito e ciência política. São Paulo: Marcial Pons, 2013. p. 16.

25

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à sociologia da administração da justiça. Revista de Processo. p. 11.

26

ASCENSÃO, José de Oliveira. Sociedade de risco e direito do consumidor. In: LOPES, Teresa Ancona; LEMOS, Patrícia Faga Iglecias;
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz (Coords.). Sociedade de risco e direito privado: desafios normativos, consumeristas e
ambientais. São Paulo: Atlas, 2013. p. 374.

27

ASCENSÃO, José de Oliveira. Sociedade de risco e direito do consumidor. p. 374.

28

NUNES, Dierle. Uma breve provocação aos processualistas: o processualismo constitucional democrático. In: ZUFELATO, Camilo;
YARSHELL, Flávio Luiz (Orgs.). 40 anos da Teoria Geral do Processo no Brasil: passado, presente e futuro. São Paulo: Malheiros
Editores, 2013. p. 222.
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É que por muito tempo o papel do juiz foi negligenciado porque considerado como o de
simples executante das normas ditadas por outros. E acreditava-se que seria suficiente mudar as
normas para obter automaticamente uma justiça melhor. E se isso não acontecia era por culpa do
legislador, incapaz de produzir uma legislação adequada. Só recentemente se passou a ter a
consciência do fundamental papel dos próprios juízes para a administração da justiça29.
Há que ser deixado para trás, portanto, o estereótipo do juiz distante da sociedade, que
transcende os indivíduos comuns, como se fosse um ser sobre-humano. Aliás, essa ideia de um juiz
“semideus”, segundo constatação de Silva Santos, “deve-se muito ao comportamento dos
próprios magistrados, que, de forma voluntária ou mesmo inconsciente, dada a quantidade e a
natureza do trabalho que desempenham, enclausuram-se em seus gabinetes e distanciam-se da
sociedade a que pertencem”30.
A perfeita percepção da função de julgar deve passar, segundo Rocha31, pela compreensão
da complexidade da vida humana e social e das relações vitais que armam e se expandem nesse
ambiente, já que não se esgotam nos silogismos legais, por mais perfeitos que possam ser
imaginados por seus elaboradores. O órgão julgador deve, pois, ter consciência da importância de
seu papel de pacificador social, deixando “de ser mero aplicador da lei, distante da realidade que o
cerca”32.
O juiz, por isso mesmo, não pode contentar-se em desempenhar o papel de um burocrata,
mas sim aquele reservado aos juristas, qual seja o de verdadeiro analista social, capaz de enxergar
a profundidade da vida social, na qual toda norma é lançada e com a qual interage33.
Tampouco pode o juiz se arriscar no caminho da adivinhação, que, segundo Calamandrei,
“não é matéria do jurista, que serve à certeza, não à esperança; e que ao estudar as leis deve
tratar de entendê-las e de colocá-las às claras, tal como são, com todas as suas contingentes
crueldades e também com aquelas contradições e com aqueles ilogismos”34 típicos da “urgência
29

GUARNIERI, Carlo. La giustizia in Italia. 2. ed. aggiorn. Bologna: Mulino, 2011. p. 07-08.

30

SILVA SANTOS, Bruno Henrique. O magistrado cidadão e a legitimação social da justiça. In: PENTEADO, Luiz Fernando Wowk;
PONCIANO, Vera Lúcia Feil (Orgs.). Curso modular de administração da justiça: planejamento estratégico. São Paulo: Conceito
Editorial, 2012. p. 102.

31

ROCHA, Cesar Asfor. Cartas a um jovem juiz: cada processo hospeda uma vida. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 20.

32

AURELLI, Arlete Inês. Função social da jurisdição e do processo. In: ZUFELATO, Camilo; YARSHELL, Flávio Luiz (Orgs.). 40 anos da
Teoria Geral do Processo no Brasil: passado, presente e futuro. São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 128.

33

VINCENTI, Umberto. Diritto e menzogna: la questione della giustizia in Italia. Roma: Donzelli Editore, 2013. p. 19.

34

CALAMANDREI, Piero. Estudos de direito processual na Itália. Tradução de: Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN Editora,
2003. p. 120.
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dos eventos que as criaram”35.
A verdade, porém, segundo adverte Vincenti36, é que desde os bancos da academia muitas
vezes se tem narrado aos estudantes um direito que não existe, como se a justiça estivesse na
burocracia judiciária, com seus ritos e bizantinismos, capazes de ocultar a verdade e fazer emergir
– e vencer – a impostura e o artifício. Isto porque faltam, na manualística universitária, algumas
perspectivas essenciais para a realização da justiça jurídica, como a capacidade de pensar
criticamente e de orientar-se de maneira autônoma na busca de uma solução adequada,
reconhecendo no real, nos casos da vida, a previsão abstrata da lei.
Além disso – e este é um grande desafio a ser vencido não só na Itália, mas também no
Brasil –, a formação dos nossos magistrados ainda é basicamente aquela fornecida pelas
faculdades de direito; ou seja, uma formação do tipo estritamente jurídica, sem uma significativa
presença de conhecimentos de gestão ou econômico-sociais37.
Tudo isso reflete na imparcialidade e na própria atuação dos juízes, a qual não depende
somente das garantias institucionais de que gozam, mas também da sua preparação profissional e
da consciência de seu papel. Afinal, “uma boa qualificação e uma forte consciência dos próprios
deveres profissionais são provavelmente as melhores garantias de imparcialidade”38.
Aliás, no Brasil, Souza defende a necessidade de uma parcialidade positiva do juiz, no
sentido de que “possa reconhecer as diferenças sociais, culturais, econômicas, psicológicas etc”39.
Eis a ideia e alguns argumentos:
[...] é a vertente positivista que aproxima a atividade jurisdicional à concepção de um processo justo
e équo. Dessa maneira, para que se possa falar em processo justo e équo como dizem os italianos,
não basta que o princípio da (im)parcialidade seja justificado apenas pelos conteúdos de critérios
negativos ou proibitivos.
Para se alcançar o processo justo e équo, é imprescindível que o juiz também considere no
desenvolvimento da relação jurídico processual as diferenças das circunstâncias sociais, econômicas,
culturais etc. das partes. Somente se estiver consciencioso da totalidade dessas circunstâncias
40
introduzidas na relação, é que o juiz estará em condições de ser eticamente (im)parcial .

E a questão ética é necessária, mas não deixa de se chocar com sérios paradoxos, como o
35

CALAMANDREI, Piero. Estudos de direito processual na Itália. p. 120.

36

VINCENTI, Umberto. Diritto e menzogna: la questione della giustizia in Italia. p. 28.

37

GUARNIERI, Carlo. La giustizia in Italia. p. 106.

38

“Una buona qualificazione e una forte coscienza dei propri doveri professionali sono probabilmente le migliori garanzie di
imparzialità”. GUARNIERI, Carlo. La giustizia in Italia. p. 112.

39

SOUZA, Artur César de. A parcialidade positiva do juiz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 202.

40

SOUZA, Artur César de. A parcialidade positiva do juiz. p. 232.
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paradoxo da neutralidade, pois é certo que o juiz deve manter-se afastado das paixões, “[...] não
muito, entretanto; não há um bom juiz que não partilhe, com aqueles que vai julgar, uma mesma
parte de humanidade”41.
Afinal, segundo Cambi, “O direito pós-moderno, ao contrário do direito moderno, não se
contenta com passividade jurisdicional, apostando na vontade transformadora guiada pela
atividade intersocial de produção responsável de projetos de justiça social inclusiva (proatividade
na tutela dos interesses sociais relevantes)”42.
Mais do que isso, segundo afirma e demonstra Prado43, aos poucos começa a se notar no
mundo do direito a valorização da emoção no ato de decidir, sem deixar de lado a racionalidade,
em uma lenta e gradativa comunhão, no ato de julgar, entre pensamento e sentimento44.
Contudo, um conservadorismo ainda habita as cúpulas da magistratura, o que encontra
guarida em uma cultura que reverencia a norma e que acaba passando ao largo das contingências
sociais, econômicas e políticas, segundo observa Sadek, que arremata:
A realidade e o fortuito ameaçam os dogmas e a tradição. Daí o afinco desses setores da
magistratura em se amparar no normativismo positivista, se fixar na forma e seu empenho em frear
45
o diferente, o criativo, o novo, enfim, os reflexos do real no legal .

Apesar disso, não há como tolher o espaço liberado à interpretação e ao poder criativo dos
juízes. Por isso, conclui Sadek46, o passar dos anos tem revelado um aumento no percentual de
integrantes do Judiciário que se afastam de posições conservadoras, mais atentos às
consequências econômicas e sociais do que meramente ao normativismo positivista. Trata-se
mesmo de um novo paradigma, a exigir uma nova mentalidade dos operadores do Direito como
um todo. O que acaba explicando um fortalecimento do próprio papel do juiz e uma maior
amplitude de suas ações nos últimos anos, de um lado, e uma valorização das partes, de outro,
pois deixam de figurar como meros postulantes de direitos e passam a se comportar como
agentes em busca de soluções compartilhadas. E o resultado disso é uma justiça menos formalista

41

GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. 2. ed. Tradução de: Maria Luiza de Carvalho. Rio de
Janeiro: Revan, 1999. p. 256.

42

CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas públicas e protagonismo
judiciário. p. 246.

43

PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. 6. ed. São Paulo: LTr, 2013. p. 122.

44

PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: aspectos da lógica da decisão judicial. p. 123.

45

SADEK, Maria Tereza Aina. O Judiciário e seus desafios. In: FABIANI, Emerson Ribeiro (Org.). Impasses e aporias do direito
contemporâneo: estudos em homenagem a José Eduardo Faria. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 93.

46

SADEK, Maria Tereza Aina. O Judiciário e seus desafios. p. 94-96.
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e mais comprometida com a pacificação das partes e com soluções mais viáveis.
Cabe, nesse aspecto, não esquecer a lição de Portanova:
No processo civil, a base dessa igualização reside em uma postura atenta e dinâmica dos agentes
qualificados do processo. Principalmente em relação aos juízes, cobra-se maior atenção. Dispensar o
mesmo tratamento aos loucos e aos sãos, aos pobres e aos ricos, aos fortes e aos fracos, aos jovens
e aos velhos, à parte bem representada e à mal representada por advogado não viola só o princípio
jurídico da igualdade. A doutrina vem demonstrando que também o princípio da imparcialidade e do
47
contraditório restam violados. Juiz equidistante não significa juiz distante .

Claro que a noção de processo justo também passa por um razoável tempo de tramitação
do processo. Será preciso encontrar, então, segundo Xavier e Savaris, “o ponto de equilíbrio entre
a garantia constitucional da ampla defesa, com a utilização dos meios recursais disponíveis, e o
direito fundamental à duração razoável do processo”48.
Na realidade, segundo Hoffman, “é senso comum a ideia que as chamadas ‘fases mortas’
do processo, aquele longo período em que os processos permanecem parados nos ‘escaninhos’
dos cartórios, esperando pela realização do ato judicial, têm sido o grande vilão da morosidade
judicial”49.
Ataide Junior50 também faz referência à necessidade de um novo juiz, que, para além de
sua formação técnica, desfrute também de uma formação interdisciplinar que lhe permita
conhecer a realidade social, econômica e mesmo psicológica relacionada à lide. E é exatamente
com essa formação mais ampla que esse novo juiz se torna mais sensível, também, à necessidade
de um novo processo, “menos burocrático e mais oral (ou virtual?), com a revitalização da
audiência como instrumento destinado a oferecer uma solução jurisdicional mais rápida e
efetiva”51.
Talvez se possa aplicar a esse novo juiz uma categoria que é mais utilizada no ambiente
pedagógico, mas que também cabe em relação à premência que os magistrados em geral têm de
novos conhecimentos, qual seja a de profissionalidade, que, segundo Paula Júnior, no contexto
dos professores, perceba-se, “[...] é o aperfeiçoamento docente na busca de um desenvolvimento
profissional e pessoal. A própria formação continuada ou a busca por ela. A ânsia que o professor
47

PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 46.

48

XAVIER, Flávia da Silva; SAVARIS, José Antonio. Recursos cíveis nos juizados especiais federais. Curitiba: Juruá, 2010. p. 31.

49

HOFFMAN, Paulo. Princípio da razoável duração do processo. In: LOPES, Maria Elisabeth de Castro; OLIVEIRA NETO, Olavo de
(Coords.). Princípios processuais civis na Constituição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p. 328.

50

ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. O novo juiz e a administração da justiça. Curitiba: Juruá, 2006. p. 69-72.
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ATAIDE JUNIOR, Vicente de Paula. O novo juiz e a administração da justiça. p. 69-72.

1028
Produção Científica CEJURPS – 2015

tem por conhecer, por crescer, aumentar seu conhecimento, aperfeiçoar-se e ser reconhecido por
isso entre os pares e na sociedade”52.
Por outro lado, quando as questões da justiça se reduzem ao ritualismo, o que impera, de
acordo com Vincenti53, é um saber curial, monopólio dos protagonistas das cúrias, dos tribunais
que se transformam em lugares de mero exercício da burocracia e não propriamente templos da
justiça. Um saber, enfim, autorreferente, que se torna menor, porque sequer compreendido pelos
cidadãos e ignorado até mesmo por aqueles que são incumbidos de governar e pensar o futuro.
É importante, por isso mesmo, como assinala Cavadi54 na Itália, que tanto os juízes quanto
os advogados se preocupem em traduzir a linguagem técnica das leis para uma linguagem
acessível aos cidadãos envolvidos em um processo.
É mesmo necessário, como já propunha Giuliani55 em meados do século passado, que a
própria terminologia jurídica se humanize e se torne mais “familiar”. Afinal, as palavras têm, além
de uma função referencial e descritiva, também uma função emotiva. E para humanizar a língua
do direito e seu estilo é preciso liberá-la do peso e da mortificação de um racionalismo sempre
mais abstrato.
O fato é que se vive em um sistema jurídico que, como percebe Vincenti56, muitas vezes
parece ter perdido a bússola, guiados que somos por uma rede infinita de fórmulas verbais, com
os juristas sendo adestrados para fazer uso e combinações entre essas fórmulas, mas sem
sensibilidade, curiosidade e senso críticos em relação à investigação das razões e movimentos
sociais subjacentes às regras positivadas, como se estas fossem a ponta de um iceberg.

A LEI POSTA EM XEQUE E O CAMPO DA CRIATIVIDADE JUDICIAL
A verdade é que a lei não pode mais ser do tipo geométrico ou científico como
pretenderam os iluministas57. Baptista da Silva explica o que geometria e Direito têm a ver:

52

PAULA JÚNIOR, Francisco Vicente de. Profissionalidade, profissionalização, profissionalismo e formação docente. Scientia, Ano
01, Edição 01, Jun/Nov. 2012. Disponível em: https://www.yumpu.com/pt/document/view/16639872/profissionalidadeprofissionalizacao-profissionalismo-e-formacao-. Acesso em: 12 ago. 2014. p. 04.
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VINCENTI, Umberto. Diritto e menzogna: la questione della giustizia in Italia. p. 53.
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CAVADI, Augusto. Legalità. Trapani: Di Girolamo, 2013. p. 77.
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GIULIANI, Alessandro. Contributi ad una nuova teoria pura del diritto. Milano: Giuffrè Editore, 1954. p. 185-192.
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VINCENTI, Umberto. Diritto e menzogna: la questione della giustizia in Italia. p. 118.
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VINCENTI, Umberto. Diritto e menzogna: la questione della giustizia in Italia. p. 123.
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A “geometrização” do Direito, que teve em Leibnitz, em Locke e nos demais filósofos racionalistas do
século XVII seus representantes mais ilustres, foi depois reproduzida por Savigny na recomendação
de que os juristas práticos abandonassem o exame dos casos concretos dada a extrema
complexidade de que eles se revestem, a tornar impossível sistematizá-los, subordinando-os a
“regras gerais”. Segundo ele, não haveria remédio senão renunciar à sabedoria da experiência, como
58
já haviam preconizado os filósofos do Iluminismo, afastando-se cada vez mais da realidade social .

E em seguida esclarece por que muitas vezes acaba havendo um afastamento entre o
jurídico e o social:
Esse exacerbado normativismo é o pilar que sustenta o dogmatismo de nossa formação
universitária. É ele que permite a constituição de um ensino do Direito abstrato, formal e acrítico,
permitindo que os juristas alimentem a ilusão de produzir uma ciência do Direito neutra quanto a
valores, mantendo-os distantes e alienados de seus compromissos sociais. O “mundo jurídico”, de
que tanto falava Pontes de Miranda, é o espaço criado pelas doutrinas políticas liberais para excluir o
59
jurista do “mundo social” .

Daí Bedaque perceber que “alterações legislativas são insuficientes para conferir
efetividade ao processo se não encontrarem intérpretes em condições de compreendê-las [...]”60,
até arrematar com o seguinte raciocínio, que sintetiza muito do que se está expondo neste
estudo:
Nosso desafio é muito mais cultural e de organização do que propriamente legal. O essencial é que o
processo seja mecanismo de justiça, meio para se chegar à tutela de direitos; não fonte de novos
conflitos.
Imprescindível a admissão com maior amplitude do diálogo direto entre partes e juiz – o que implica
restabelecer algumas ideias do sistema da oralidade, hoje deixado de lado. Se os juízes passassem a
assegurar o contraditório pleno, ouvindo previamente as partes antes de proferir qualquer decisão,
61
ainda que sobre matéria cognoscível de ofício, seguramente, muitos recursos seriam evitados .

Assim, como observa Gomes, “o juiz, hoje, além e aplicar a lei aos casos concretos, tem
também uma função indireta de interpretar o nosso sistema jurídico e, com criatividade, decidir os
casos conforme as circunstâncias que lhe são postas”62; afinal, como já pontuado antes, “ao
interpretar, os magistrados passam a criar normas jurídicas, que não são propriamente normas em
si, mas decisões judiciais que cumprirão a mesma finalidade”. E o fazem justamente porque o
sistema de regras não é algo completo e autossuficiente63.
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BAPTISTA DA SILVA. Ovídio Araújo. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 38.
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BAPTISTA DA SILVA. Ovídio Araújo. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. p. 50.
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BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Juiz, processo e justiça. In: DIDIER JR., Fredie et alli (Coords.). Ativismo judicial e garantismo
processual. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 139.
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BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Juiz, processo e justiça. p. 139.
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GOMES, Gustavo Gonçalves. Juiz Participativo: meio democrático de condução do processo. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 120.
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SAVARIS, José Antonio. Uma teoria da decisão judicial da previdência social: contributo para superação da prática utilitarista.
Florianópolis: Conceito Editorial, 2011. p. 230.
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Mas essa liberdade de interpretação deve ser desempenhada com zelo e cautela, a fim de
que não descambem, os juízes, para a prolação de decisões subjetivas, com violação à segurança
jurídica e risco de cometerem injustiças. Daí porque, nessa tarefa, nunca estão isentos de
fundamentar suas decisões64.
Gomes aclara no que consiste esse desafio imposto pelos novos tempos a um juiz
participativo:
Há situações concretas em que se denota certo grau de indeterminação dos conceitos jurídicos
envolvidos. Há situações outras em que, diante da inexistência de normas específicas reguladoras da
matéria, o Judiciário fica impossibilitado de resolver a lide pelo método subsuntivo clássico. Nessas
hipóteses, admite-se o uso da criatividade judicial, pelos magistrados, nas situações em que o juiz,
não podendo se eximir de decidir, terá que desenvolver iniciativas criativas com o escopo de buscar
65
a solução mais adequada à demanda .

E após relacionar alguns exemplos de expressões com conceitos indeterminadas e vagos
típicos dos nossos dias (hipossuficiente, função social do contrato, duração razoável do processo,
interesse público), o citado autor passa a exortar a importância da criatividade judicial:
A criatividade judicial é, portanto, um grande aliado ao sistema processual moderno, na medida em
que permite que tenhamos decisões judiciais muito mais abrangentes e que traduzam efetivamente
a realidade do caso concreto, especialmente nas situações em que a legislação ordinária se mostrar
66
insuficiente para a solução da demanda .

Acerca do papel criativo dos juízes, Pinho e Cortês consideram “imperioso que o julgador
esteja munido de novas formas de atuação com maior flexibilidade na adequação das decisões à
realidade do caso”67. E arrematam: “Contudo, somente novas ‘armas’ processuais não bastam,
necessário que a mentalidade dos juízes também se transforme. [...]”68.
Barroso também chega à conclusão de que “[...] As fórmulas abstratas da lei e a discrição
judicial já não trazem todas as respostas”. Justamente porque o paradigma jurídico, que na
modernidade já tinha passado da lei para o juiz, “transfere-se agora para o caso concreto, para a
melhor solução, singular ao problema a ser resolvido”69.
64

GOMES, Gustavo Gonçalves. Juiz Participativo: meio democrático de condução do processo. p. 121.
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2014, p. 237. Disponível em: http://www.redp.com.br/. Acesso em: 11 jul. 2014.
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Por isso haver um certo desprestígio da lei em nossos dias. Por isso, também, falar-se em
deslegificação ou em desregulamentação, ou, ainda, em desconstitucionalização. Por isso,
finalmente, o código civil estar perdendo sua centralidade no âmbito do direito privado, e o
destaque da nova onda do direito público, qual seja a governabilidade70.
Em meio a esse novo quadro, encontra-se o juiz, também chamado por muitos de terceiro
imparcial no contexto de um processo. O três, segundo Irti71 na Itália, é o número simbólico do
processo, que adquire um caráter artificial, já que é construído pelo homem para confiar a um
homem a decisão de um conflito entre homens. E o terceiro que decide tem o dever de
motivação, ou seja, de explicar o porquê de cada escolha. E sempre se ensinou que o terceiro é
chamado a aplicar a lei ao caso concreto, já que o critério de decisão é previamente fixado pela lei.
Na Itália, aliás, se usa a expressão fattispecie para o desenho normativo daquilo que pode vir a
acontecer, e sillogismo, como se sabe, ao caminho mental pelo qual se constata se aquilo que
poderia vir a acontecer é o que realmente aconteceu, ou seja, do caso abstrato ao caso concreto72.
Contudo, essa aplicação da lei é governada pelo dogma da completude do ordenamento
jurídico, pelo qual o juiz deve jus dicere, pronunciando-se sobre qualquer caso, porque a lei é
completa e não deixa fora de si caso algum73.
Ocorre que hoje se fala em uma crise da fattispecie ou em uma crise da previsão legislativa,
já que o silogismo não funciona mais. As partes já não expõem fatos, mas agitam interesses e
relatam necessidades. A lei já não é autossuficiente74.
Há, ademais, outro dogma, que é dogma de que se pode dar resposta a qualquer pergunta.
Para tanto, os juízes vão a degraus mais elevados, que são as normas constitucionais e as normas
comunitárias, no caso da Europa, encontrando lá no topo os valores. De tal modo que a
completude dos valores acaba substituindo a completude da lei. E o juiz não diz mais a lei, mas diz
o direito, repleto de valores. Por isso ainda se falar em aplicação, mas do direito e de valores75.
Daí a sensação de que o Judiciário ocupa todos os espaços. E a sentença já não é mais um
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BARROSO, Luís Roberto. O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição
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aplicar a lei ou dizer o direito, mas um decidir. E o juiz, agora equipado de valores e vontade, já
não encontra lacunas e espaços vazios no direito. Ao contrário, tem sempre a resposta. E é assim
que a tutela jurisdicional se apresenta agora como um apelo à decisão do terceiro76.
Contudo, o juiz deve ter a percepção de que existem casos em que não se verifica
propriamente uma contraposição de interesses no processo, apenas uma rivalidade formal, já que
os sujeitos do processo não são oponentes, mas sim cojogadores77. Fala-se também em soluções
cooperativas, em relação à quais vale trazer a seguinte lição de Cabral:
Com o desenvolvimento de postulados de cooperação e boa-fé, genericamente aplicáveis aos
sujeitos do processo, repercutiu a ideia colaborativa do contraditório que norteia a moderna
compreensão do princípio, impondo a coparticipação dos sujeitos processuais. Assim, hoje o
processo não é mais teorizado em torno do conflito ou da lide, mas a partir da agregação, da boa-fé,
da conjugação entre interesses privados e interesses públicos.
Paralelamente, começou a ser formada, no Brasil e no Estrangeiro, a adoção de soluções processuais
cooperativas, como a arbitragem, as convenções sobre a prova, acordos sobre as suspensões do
78
processo e de prazos etc .

É que, segundo observa Mitidiero, o juiz não se encontra mais atado a uma pauta de
legalidade, já que “A pauta do direito contemporâneo é a juridicidade, que aponta
automaticamente à ideia de justiça”79. De fato, a Constituição de 1988 não conduz o juiz a uma
legalidade estrita, apesar de que o artigo 126 do Código de Processo Civil de 1973 tenha tentado
fazê-lo em um tardio arroubo napoleônico80.
A verdadeira alternativa, pondera Zagrebelsky81, não está entre governo das leis e governo
dos homens, mas entre o arbítrio e a discricionariedade bem orientada. O bom jurista, afinal, sabe
que não é na pura técnica jurídica que se pode encontrar conforto e força. Sabe que deve assumir
o peso e os riscos que o direito requer de si82.
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Os juristas devem, ainda segundo Zagrebelsky83, definir a base cultural de sua ciência e
estabelecer as pontes com outras “ciências da cultura”.
No caso do juiz, a dificuldade está no fato de que “olha para trás, para factos
necessariamente passados, mas decide no presente com um horizonte de futuro”84.
O juiz de um novo tempo também há que facilitar o surgimento da novidade. E facilitar o
surgimento de coisas novas é facilitar a criatividade. Esta, aliás, é uma outra faceta da liderança,
que consiste “mais em criar condições do que em transmitir instruções; consiste em usar o poder
da autoridade para capacitar, fortalecer e dar poder aos outros”85.
Mas é claro que para se ter juízes assim, com esses multifacetados atributos, faz-se
necessário que o Poder Judiciário e a própria sociedade queiram investir naquilo que Nalini86
chama de formação integral dos juízes, já que não é função da universidade preparar juízes. Nesse
sentido, formação integral é aquela que se subdivide em formação prévia, formação inicial e
formação permanente. E aí entram em cena a ENFAM e as demais Escolas de Magistratura de cada
Tribunal. Mas quer parecer que também devam ser incentivados convênios ou parcerias com a
academia, a fim de que os juízes sejam estimulados a ingressar em cursos de Mestrado e de
Doutorado em Direito, além de eventualmente cursarem uma segunda graduação (Administração,
Psicologia, Economia, Ciências Sociais, Contabilidade, Ciências da Computação, Antropologia etc.),
sem prejuízo de suas atividades diárias enquanto magistrados. Grangeia87, aliás, dá ênfase à
importância do Mestrado Profissional em Poder Judiciário, com sua característica multidisciplinar,
e enaltece o fato de que o mestrado profissional tem foco na resolução de problemas, e de que
sua dissertação, ao final, representa um projeto de solução para os problemas relativos ao
Judiciário.
Como acentua Macedo, “o que se propõe é uma postura circular e permanente de
formação, de estudo e de debate científico, exatamente para que o magistrado não se transforme
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numa figura obsoleta, desencontrado de seu tempo, [...]”88. Enfim, o que se pretende é que o
magistrado não se acomode ao exercício de uma profissão, comportando-se como um mero
burocrata.
Tudo levando Garapon aos seguintes contrapontos e ponderações:
[...] o juiz passou, nestes últimos anos, da posição de guardião do templo àquela de pesquisador do
direito. Onde vai o juiz encontrar por sua vez suas referências para resolver tais questões? Na lei?
Está em declínio. Na sua própria subjetividade? É inaceitável. Na sua consciência? Quem a
controlará? Numa adaptação razoável e transparente dos princípios que fundamentam nosso
direito? Talvez, desde que redobre o rigor e a honestidade intelectual. O juiz não pode mais
pretender uma legitimidade exclusivamente positivista num contexto que deixou e sê-lo. Para poder
89
considerar-se censor da ética nos outros, ele deve responder por sua própria ética. [...] .

Em síntese, esse novo e mais criativo juiz do qual se está a tratar, ou juiz dos novos tempos
- que não nasce pronto e que, por isso mesmo, requer uma formação integral -, não é mais o juiz
que apenas julga, nem o juiz que só recita a lei, mas é o juiz que administra, que gerencia, que se
comunica, que busca inovações na tecnologia e, destacadamente, que é comprometido com a
realidade90 e com a ideia de um processo justo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se viu, aplicar o direito não é mera subsunção lógico-formal, mas sempre um ato
criativo, ainda que inconsciente. Direito que não é apenas razão, mas que também tem forte carga
de emoção e sensação.
O texto normativo, assim, é mero projeto para solução do caso. A sentença já não é mais
um aplicar a lei ou dizer o direito, mas um decidir. Um decidir em que há espaço para a
criatividade, vista agora como grande aliada do sistema processual, porque capaz de ensejar
decisões mais afinadas com a realidade do caso concreto.
Daí que as novas gerações de juízes devem ser equipadas com conhecimentos econômicos,
sociológicos, políticos. E é por isso que a doutrina jurídica está buscando refúgio em outras áreas
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do conhecimento.
Fundamental que se deixe para trás o estereótipo do juiz distante da sociedade. O juiz já
não pode contentar-se em desempenhar o papel de um burocrata, mas sim o de verdadeiro
analista social, capaz de enxergar a complexidade da vida.
Necessário, portanto, apostar e investir na formação continuada e interdisciplinar do juiz,
que lhe permita conhecer, mais e melhor, a ambiência sensível da sociedade. O juiz, ademais,
assim como o advogado, deve se preocupar em utilizar uma linguagem acessível aos cidadãos
envolvidos em um processo.
Como também se constatou, modificações ou inovações legislativas não são, por si,
suficientes para conferir efetividade ao processo se não encontrarem intérpretes que bem as
compreendam.
É que o direito atual já não tolera a passividade jurisdicional. Ao contrário, aposta na
proatividade, sobretudo naquilo que diz respeito à tutela dos interesses sociais relevantes. Claro
que isso não derroga o princípio da inércia da jurisdição. Mas, uma vez iniciado o processo, o juiz
não se torna mero expectador de um propalado impulso oficial, mas artífice mesmo de um
processo que visa, o tempo todo, a ser justo.
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