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Apresentação

O	 mundo	 está	 em	 constante	 alteração.	 Se	 até	 meados	 do	 século	 XX	 as
transformações	tecnológicas	demoravam	a	chegar	ao	dia	a	dia	do	cidadão,	a	partir
de	 então	 o	 processo	 de	 transferência	 de	 tecnologia	 rumo	 ao	 cidadão	 acelerou-se
cada	 vez	 mais.	 Atualmente	 virtualmente	 todo	 indivíduo	 tem	 em	 sua	 mão	 um
aparelho	de	telefonia	celular	que	 tem	muito	mais	capacidade	de	processamento	de
informação	 que	 a	 existente	 nos	 equipamentos	 que	 levaram	 o	 homem	 à	 Lua	 em
1969*.

Todo	 este	 poder	 tecnológico	 nas	 mãos	 dos	 cidadãos	 traz	 uma	 consequência
inevitável:	a	informação,	bem	como	sua	disseminação,	não	possui	limites.	Uma	das
características	que	comprovam	socialmente	a	quase	ausência	de	limites	na	produção
e	na	divulgação	da	informação	é	a	existência	de	inúmeras	redes	sociais,	as	quais	na
atualidade	passam	a	ser	o	meio	por	excelência	pelo	qual	os	cidadãos	exprimem	seus
posicionamentos	acerca	de	sua	esfera	privada	e	também,	porque	não	dizer,	daquilo
que	pensa	em	relação	à	esfera	pública.

Entretanto,	nem	sempre	informação	equivale	a	conhecimento.	Da	mesma	forma	que
o	 mundo	 virtual	 colabora	 para	 a	 proliferação	 de	 informações	 verdadeiras,	 são
também	conhecidas	as	inúmeras	informações	falsas	que	são	divulgadas	na	rapidez
de	 um	 clique,	 de	 maneira	 que	 o	 mero	 ato	 de	 “compartilhar”	 informação	 pode,
eventualmente,	 ajudar	 a	 divulgar	 informações	 que	 não	 correspondem	 à	 realidade
que	nos	cerca.

O	Direito	não	está	nem	imune,	nem	alheio	a	esta	 revolução	 tecnológica.	Não	está
imune	 porque	 percebe-se	 a	 contínua	 proliferação	 de	 informações	 sobre	 a	 área
jurídica	nos	meios	virtuais,	o	que	traz	como	consequência	positiva	a	disseminação,
junto	 aos	 cidadãos,	 de	 direitos	 e	 garantias	 que	 os	 mesmos	 muitas	 vezes
desconhecem	 –	 veja-se	 a	 este	 respeito	 o	 trabalho	 realizado	 pelas	 páginas	 no
Facebook	 do	 Senado	 Federal	 ou	 do	 Tribunal	 Superior	 Eleitoral.	 Por	 sua	 vez,	 o
Direito	 não	 está	 alheio,	 especialmente	 quando	 se	 considera	 o	 surgimento,	 em
tempos	 mais	 recentes,	 da	 área	 do	 Direito	 Digital,	 a	 qual	 se	 mostra	 não	 apenas
promissora	como	também	necessária	para	a	sociedade	em	que	atualmente	vivemos.

É	 neste	 sentido	 que	 o	 Direito,	 disciplina	 cujo	 surgimento	 está	 frequentemente
associado	aos	romanos	antigos	–	portanto,	com	mais	de	dois	mil	anos	de	existência
–,	 também	 precisa	 se	 reinventar.	 A	 despeito	 de	 quem	minimize	 a	 importância	 do



Direito	no	atual	“mundo	líquido”,	é	inevitável	o	fato	de	que	esta	disciplina	continua,
e	 continuará,	 a	 ter	 importância	 na	 organização	 da	 sociedade,	 já	 que	 não	 se	 pode
vislumbrar	a	existência	de	pessoas	vivendo	em	conjunto	sem	um	mínimo	jurídico
que	regule	sua	coabitação.

Desta	 maneira,	 cabe	 ao	 Direito	 como	 disciplina	 ser	 capaz	 de	 contribuir	 com
soluções	para	os	problemas	sociais	contemporâneos.	Não	se	está	aqui,	obviamente,
a	afirmar	que	apenas	o	Direito	consegue	solucionar	tais	problemas;	pelo	contrário,
é	 necessário	 que	 o	Direito	 cada	 vez	mais	 se	 abra	 a	 outras	 ciências	 sociais	 –	 tais
quais	 a	Ciência	Política,	 a	Sociologia	 e	 a	Filosofia,	 dentre	 outras	 –	 para	 que,	 em
conjunto	com	estas	disciplinas,	possa	buscar	uma	resposta	às	inovações	constantes
das	sociedades	no	século	XXI.

É	 com	 o	 objetivo	 de	 buscar	 contribuir	 com	 a	 divulgação	 da	 produção	 científica
jurídica	 que	 a	 Editora	 Vestnik	 lança	 esta	 obra,	 intitulada	O	 papel	 do	 Direito	 na
solução	das	demandas	contemporâneas.	Como	o	próprio	título	indica,	busca-se	aqui
a	apresentação	de	ideias	que	possam,	de	uma	forma	ou	de	outra,	contribuir	para	a
busca	 de	 soluções	 a	 alguns	 dos	 problemas	 que	 são	 prementes	 neste	momento	 em
que	 vivemos,	 tais	 como	 a	 atual	 falta	 de	 representatividade	 política,	 a	 violência
contra	minorias	–	o	que	se	vincula	diretamente	à	proteção	dos	direitos	humanos	–,	a
necessidade	 de	 maior	 proteção	 dos	 recursos	 naturais,	 dentre	 outros	 tantos	 que
afligem	o	ser	humano	na	atualidade.

Da	mesma	forma,	é	no	espírito	desta	revolução	 tecnológica	que	a	Editora	Vestnik
lança	 o	 livro	 exclusivamente	 em	 formato	 digital	 e	 de	maneira	 gratuita,	 buscando
contribuir	 com	sua	divulgação	pelo	mundo	virtual	de	maneira	 a	 fazer	 com	que	o
conhecimento	 jurídico-social	possa	chegar	ao	maior	número	possível	de	pessoas.
Planta-se	aqui	uma	semente,	qual	seja,	a	do	conhecimento	livre	e	gratuito	a	todos,
com	 a	 expectativa	 de	 que	 ela	 dê	 frutos	 em	 um	 futuro	 próximo	 –	 ou	 seja,	 com	 a
expectativa	de	que	as	reflexões	aqui	apresentadas	possam	contribuir	para	o	melhor
exercício	dos	direitos	por	parte	dos	cidadãos.

A	Editora	Vestnik	agradece	a	 todos	os	autores	que	contribuíram	com	seus	artigos
para	 esta	 obra,	 que	 sem	 dúvida	 alguma	 enriqueceram	 a	 todos	 com	 seus
conhecimentos.	É	neste	espírito	que	a	Editora	Vestnik	o	convida	à	leitura	atenta	dos
temas	aqui	apresentados	e	debatidos.

Lisboa,	Portugal,	em	25	de	março	de	2016



Ruth	Maria	Pereira	dos	Santos1	(organizadora)

Matheus	Passos	Silva2	(organizador)

______

Notas:

1	Doutoranda	em	Direito,	com	especialização	em	Ciências	Jurídico-Internacional	e
Europeia,	 na	 Universidade	 de	 Lisboa	 (Portugal),	 sendo	 pesquisadora	 bolsista	 da
Coordenação	 de	 Aperfeiçoamento	 de	 Pessoal	 de	 Nível	 Superior	 (CAPES).	 É
pesquisadora	 voluntária	 no	 CEDIS	 –	 Centro	 de	 Investigação	 e	 Desenvolvimento
sobre	Direito	e	Sociedade	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa.
Possui	mestrado	em	Direito	Internacional	(2013),	com	ênfase	em	sistemas	regionais
de	 integração,	 no	 Centro	 Universitário	 de	 Brasília	 (UniCeub)	 e	 graduação	 em
Direito	 pelo	 Centro	 Universitário	 de	 Brasília	 (UniCeub)	 –	 2009.	 É	 membro	 do
corpo	editorial	da	Revista	de	Direito	da	Universidade	de	Lisboa.	Leciona	disciplinas
no	curso	de	Direito,	tais	como	Direito	Internacional	Público	e	Privado,	Direito	do
Consumidor,	Direito	Processual	Civil,	Direito	Humanos,	Responsabilidade	Civil	e
Metodologia	 de	Pesquisa.	Tem	 larga	 experiência	 como	 advogada	 nas	 áreas	 cível,
societária,	internacional	e	consumerista.

2	 Doutorando	 em	 Direito,	 com	 especialização	 em	 Ciências	 Jurídico-Políticas,	 na
Universidade	 de	 Lisboa	 (Portugal).	 É	 pesquisador	 bolsista	 da	 Coordenação	 de
Aperfeiçoamento	 de	 Pessoal	 de	Nível	 Superior	 (CAPES)	 –	 Proc.	 nº	 1791/15-0.	 É
pesquisador	 voluntário	 no	 CEDIS	 –	 Centro	 de	 Investigação	 e	 Desenvolvimento
sobre	Direito	e	Sociedade	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	Nova	de	Lisboa.
Possui	 mestrado	 em	 Ciência	 Política	 pela	 Universidade	 de	 Brasília	 (2005)	 e
graduação	também	em	Ciência	Política	pela	Universidade	de	Brasília	(2002).	Cursa
também	 pós-graduação	 em	 Direito	 Eleitoral	 e	 em	 Direito	 Constitucional	 pelo
Instituto	 Brasiliense	 de	 Direito	 Público	 (Brasília/DF,	 Brasil).	 Currículo	 completo
disponível	em	<http://lattes.cnpq.br/4314733713823595>.

*	 Conforme	 informações	 disponíveis	 em
<http://www.tecmundo.com.br/tecnologia/58029-gadgets-atuais-potentes-sistema-
nasa-que-levou-homem-lua.htm>	 e	 em	 <http://observador.pt/2015/07/20/o-
computador-que-levou-o-homem-lua/>.	Acesso	em	22	de	março	de	2016.

http://lattes.cnpq.br/4314733713823595
http://www.tecmundo.com.br/tecnologia/58029-gadgets-atuais-potentes-sistema-nasa-que-levou-homem-lua.htm
http://observador.pt/2015/07/20/o-computador-que-levou-o-homem-lua/




Sumário

Os	diversos	leitores	de	livros	digitais	existentes	no	mercado	têm	uma	característica
em	 comum:	 permitem	 ao	 leitor	 adequar	 o	 tamanho	 da	 fonte	 conforme	melhor	 lhe
convier.	Desta	maneira,	uma	página	com	um	Sumário	tradicional,	semelhante	ao	do
livro	impresso	–	no	qual	constam	os	artigos	e	seus	respectivos	números	de	página	–
se	torna	não	apenas	desnecessário	mas	também	passível	de	erros.	No	livro	digital	os
próprios	 equipamentos	 indicarão,	 no	 Sumário	 eletrônico,	 a	 página	 correta	 dos
artigos.	 Sendo	 assim,	 o	 Sumário	 abaixo	 não	 traz	 número	 de	 página,	 mas	 sim	 os
títulos	e	respectivos	autores	dos	artigos	produzidos	para	o	livro	O	papel	do	Direito
na	solução	das	demandas	contemporâneas.	Por	este	mesmo	motivo	recomenda-se	a
leitura	do	livro	em	formato	ePub,	disponibilizado	gratuitamente	nas	lojas	virtuais.

O	 princípio	 da	 pluralidade	 dos	 poderes	 e	 seu	 correlato	 aumento	 de
representatividade

Rodrigo	Uchôa	de	Paula

Violência	 contra	 as	 mulheres	 e	 as	 formas	 consensuais	 de	 administração	 de
conflitos

Tatiana	Santos	Perrone

O	 direito	 à	 educação	 dos	 reclusos	 à	 luz	 do	 sistema	 global	 de	 proteção	 dos
direitos	humanos

André	de	Paula	Turella	Carpinelli

Por	 uma	 teoria	 do	 direito	 administrativo	 adequada	 ao	 enfrentamento	 das
demandas	contemporâneas:	o	caso	da	legalidade	em	sentido	estrito



Chiara	Ramos

O	dano	moral	por	abandono	afetivo

Sandrei	Almeida	Souza

Lei	 nº	 12.015/2009:	 A	 controvérsia	 entre	 a	 intenção	 do	 legislador	 e	 a
interpretação	dos	Tribunais	brasileiros

Rayanna	Kotzent	dos	Santos	e	Fernanda	Corrêa	de	Freitas

O	direito	 fundamental	ao	ambiente	e	ao	acesso	a	água	nas	Constituições	 luso-
brasileiras

Renata	Nayane	de	Menezes

A	 pluralidade	 de	 instâncias	 de	 solução	 de	 conflito	 no	 sistema	 de	 comércio
internacional:	 como	 solucionar	 os	 possíveis	 conflitos	 jurisdicionais	 de	 âmbito
regional	e	multilateral?

Ruth	Santos

O	aporte	luhmanniano	acerca	dos	direitos	humanos	na	sociedade	(mundial)

Tatiana	de	Almeida	F.	R.	Cardoso	Squeff	e	Dulcilene	Aparecida	Mapelli	Rodrigues

A	judicialização	do	direito	à	saúde	no	Brasil:	considerações	sobre	a	reserva	do
possível	e	a	efetivação	do	direito	pelo	Poder	Judiciário

Daisy	Beatriz	de	Mattos



Comunitarismo	para	o	liberalismo:	contexto	e	aspectos	gerais	de	identidade	e	de
política	do	pensamento	macintyreano

Cássio	Sousa	de	Assis

Do	 ativismo	 judicial	 ao	 risco	 jurídico-político	 de	 atuação	 das	 cortes
constitucionais	

Caroline	Costa	Bernardo

O	combate	à	corrupção	por	meio	da	cidadania	ativa

Matheus	Passos	Silva
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e	seu	correlato	aumento	de
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Resumo:	O	conceito	de	Política	correlaciona-se	com	o	de	Poder	e	com	o
Direito:	 enquanto	 a	 ação	 política	 se	 exerce	 através	 do	 direito,	 o	Direito
Constitucional	 delimita	 a	 política.	 Clássico	 na	 teoria	 constitucional,	 o
termo	 “separação	 de	 poderes”	 só	 permanece	 por	 tradição.	 Para
	Montesquieu,	o	objetivo	principal	desta	construção	institucional	era	o	de
repartir	o	exercício	do	poder	entre	pessoas	distintas,	a	fim	de	impedir	que
sua	 concentração	 comprometesse	 a	 liberdade	 do	 particulares.	 Seu
propósito	 original	 estava,	 assim,	 em	combater	 o	 poder	 absoluto,	menos
que	 em	 preconizar	 uma	 técnica	 de	 organização	 racional	 das	 funções
públicas.	O	 instituto	 dos	 freios	 e	 contrapesos	 (checks	 and	 balances)	 e	 o
das	funções	típicas	e	atípicas	não	negam	o	princípio	da	separação,	antes	o
reafirmam.	 Assim	 os	 “poderes”	 devem	 funcionar	 em	 cooperação,	 se
fiscalizando	 mutuamente,	 de	 forma	 a	 todos	 eles	 observarem	 e	 serem
observados	 se	praticam,	 simultaneamente,	os	princípios	estabelecidos	na
Constituição.	 A	 aceitação	 de	 mais	 “poderes”,	 num	 princípio	 da
“pluralidade	 de	 poderes”	 ao	 invés	 da	 clássica	 teoria	 da	 “tripartição”,
desde	 que	 previstos	 em	 uma	 Constituição,	 reforça	 o	 núcleo	 central	 do
princípio	 da	 “separação”.	 Mais	 órgãos	 de	 controle	 significa	 maior
possibilidade	 de	 fiscalização	 do	 abuso	 e	 do	 arbítrio.	 Portanto	 na
Constituição	Brasileira	 de	 1988	 foi	 previsto	 a	 existência	 de	mais	 “dois”
Poderes:	 O	 Ministério	 Público	 e	 os	 Tribunais	 de	 Contas.	 O	 Ministério
Público	 possui	 como	 funções	 típicas	 funcionar	 como	 custos	 legis	 e
provocar	 a	 jurisdição,	 sempre	 que	 se	 verificar	 a	 violação	 de	 direitos
“indisponíveis”,	 não	 estando	 inserido	 em	 nenhum	 dos	 “três”	 poderes
clássicos.	 De	 modo	 análogo,	 os	 Tribunais	 de	 Contas,	 por	 realizarem
funções	 específicas	 previstas	 na	 Constituição	 Brasileira	 que,	 em	 seu
conjunto,	 consistem	 na	 proteção	 ao	 orçamento	 público,	 no	 denominado



processo	de	“tomada	de	contas”.

Palavras-chave:	 Poder;	 Direito	 Constitucional;	 Separação	 De	 Poderes;
Ministério	Público;	Tribunais	De	Contas.

The	 principle	 of	 plurality	 of	 powers	 and	 the	 improve	 representation
correlative	increase

Abstract:	The	concept	of	policy	correlates	with	 the	Power	and	 the	Law:
while	 political	 action	 is	 exercised	 through	 the	 law,	 Constitutional	 Law
defines	the	policy.	Classic	in	constitutional	theory,	the	term	"separation	of
powers"	only	remains	for	 tradition.	For	Montesquieu,	 the	main	objective
of	 this	 institution	 building	was	 to	 divide	 the	 exercise	 of	 power	 between
different	 people	 in	 order	 to	 prevent	 concentration	 compromise	 the
freedom	of	 individuals.	 Its	original	purpose	was	 thus	 to	combat	absolute
power,	 unless	 in	 advocating	 a	 rational	 organization	 technique	 of	 public
functions.	The	 Institute	of	 checks	 and	balances	 and	atypical	 functions	do
not	 deny	 the	 principle	 of	 separation	 before	 the	 underline.	 Thus	 the
"powers"	 should	work	 in	 cooperation,	 supervising	 each	 other,	 so	 all	 of
them	observe	and	be	observed	are	practiced	simultaneously	the	principles
established	in	the	Constitution.	Acceptance	of	more	"powers",	a	principle
of	 "plurality	 of	 power"	 instead	of	 the	 classical	 theory	of	 "tripartism",	 if
provided	 in	 a	 constitution	 reinforces	 the	 core	 of	 the	 principle	 of
"separation".	More	control	bodies	means	greater	possibility	of	abuse	and
arbitrariness	supervision.	So	 in	 the	Brazilian	Constitution	of	1988	 it	was
predicted	the	existence	of	more	"two"	Powers:	The	Brazilian	Government
Agency	 for	 Law	 Enforcement	 and	 Prosecution	 of	 Crimes	 (“Public
Ministry”)	 and	 the	 Courts	 of	 Auditors.	 The	 prosecutor	 has	 as	 typical
functions	work	as	 legis	costs	and	cause	 jurisdiction,	whenever	 there	 is	a
violation	of	"unavailable"	rights,	not	being	 inserted	 in	any	of	 the	"three"
classic	powers.	Similarly,	the	Audit	Courts,	for	performing	specific	tasks
set	out	in	the	Brazilian	Constitution,	as	a	whole,	consist	 in	protecting	the
public	budget,	the	so-called	process	of	"rendering	of	accounts".

Keywords:	Power;	Constitucional	Law;	Separation	of	powers;	Public	of
Ministry;	Courts	of	Auditors.
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INTRODUÇÃO

Objeto	do	Artigo

Não	 existe	 representatividade	 sem	 crise,	 nem	 crise	 sem	 representação.	 A
representatividade	de	cargos	públicos,	especial	e	principalmente	os	eletivos,	sempre
foi	e	será	questionada.	Do	mesmo	modo	nas	crises	políticas,	em	que	tais	críticas	ao
setor	 político	 como	 um	 todo	 se	 tornam	 ainda	 mais	 acerbas.	 De	 início,	 deve-se
ressaltar	que	 tais	constructos	possuem	íntima	ligação	com	as	 ideias	de	poder	e	de
legitimidade,	sempre	imbricados.

Este	 artigo	 possui	 um	viés	 epistemológico	 e	 ontológico.	O	que	 se	 demonstrará	 é
que	 as	 esferas	de	poder,	 quanto	mais	plurais	 e	 sempre	 submetidas	 à	Constituição,
aumentam	 o	 grau	 de	 legitimidade	 de	 suas	 atuações	 (=competências),	 e	 propiciam
uma	maior	estabilidade	ao	próprio	sistema	político	estatal.	Por	exemplo,	na	história
recente	das	instituições	brasileiras,	a	conhecida	(como	divulgada	na	grande	mídia)
“operação	 lava-jato”,	 o	 julgamento	 da	 Ação	 Penal	 n.	 470	 no	 Supremo	 Tribunal
Federal	(chamado	na	mídia	de	“mensalão”),	além	do	impeachment	do	ex-presidente
Fernando	Collor	e	seu	julgamento	no	STF,	com	suas	atuações	em	múltiplos	órgãos
(Ministério	 Público,	 Tribunais	 de	 Contas,	 Judiciário),	 aumentaram	 o	 grau
democrático	das	instituições	do	Brasil.

Aqui	não	irá	se	detalhar	as	“funções”	típicas	e	atípicas	de	cada	“poder”,	até	porque
encontradiço	em	qualquer	manual	de	direito	constitucional.	O	que	irá	se	enfatizar	é
qual	a	razão	de	ser	de	tal	princípio,	porque	ele	foi	idealizado	e	permanece	até	hoje.
Será	 feita	 rápida	 análise	 ainda,	 de	 qual	 sua	 tendência	 evolutiva,	 vale	 dizer,	 se	 o
princípio	 da	 “tripartição”	 dos	 poderes	 não	 estaria	 evoluindo	 –	 mesmo	 que
desapercebidamente	 –	 para	 um	 princípio	 da	 “pluralidade”	 de	 poderes,	 aqui	 no
Brasil	 e	 alhures.	 Analisar-se-á	 normativa	 e	 epistemologicamente	 os	 preceitos	 da
Constituição	Federal	de	1988	que	versam	sobre	os	“poderes”,	procurando	ampliá-
los	numa	perspectiva	funcional	e	ontológica.

Necessário,	 contudo,	 antes	de	 ingressar	 em	uma	comparação	normativa	de	outras
instituições	inseridas	dentre	os	“poderes”,	cotejar	os	termos	política,	direito,	poder,
legitimidade	e	representatividade.	Seu	núcleo,	e	o	que	será	desenvolvido	em	futura
tese	de	doutoramento,	é	que	o	termo	representatividade	não	conecta	exclusivamente
com	cargos	eletivos	 (=eleição),	mas,	principalmente,	com	sua	submissão	ao	 texto



constitucional,	o	que	aumenta	seu	grau	de	legitimidade.	Tão	somente	ligar	a	noção
de	representatividade	com	o	de	eletividade	é	uma	limitação,	insuficiente,	fetichista	e
conservadora	(como	bem	explicam	Mangabeira	Unger	e	Antonio	Carlos	Wolkmer)
a	explicar	a	crise	de	representatividade	no	século	XXI.

Tal	 crise	 não	 deixa	 de	 conter	 fortes	 características	 simbólicas	 de	 nosso	 tempo,
quanto	à	falta	de	crença	nas	instituições	como	um	todo,	e	que	afeta	nossa	sociedade
contemporânea.	Daí	a	necessidade	de	mais	órgãos	de	representação	e	de	mediação.
É	o	que	aponta	Valentin	Thury	Cornejo:

Para	afrontar	las	crisis	de	sentido	de	carácter	estructural	que	afectan	a	las
sociedades	 contemporáneas	 es	 necessário	 el	 desarollo	 de	 fuerzas
portadoras	de	sentido	que	puedan	contener	la	diáspora.	Berger	y	Luckman
proponen	 así	 el	 fortalecimento	 de	 lo	 que	 denominam	 las	 instituciones
intermedias,	 qua	 actuarían	 como	 intermediarias	 entre	 las	 grandes
instituciones	 y	 el	 individuo,	 transmitindo	 reservas	 de	 sentido	 desde	 la
cima	hacia	la	base	y	también	en	sentido	inverso.	(CORNEJO,	2002:231).

Cornejo	aponta	então	para	os	denominados	“grupos	de	pressão”,	que	cada	vez	mais
ganham	 representatividade	 e	 mesmo,	 do	 ponto	 de	 vista	 processual,	 legitimidade
para	 participar	 ativa	 (como	 autores),	 sejam	 como	amici	 curiae	 nos	 processos	 de
controle	 abstrato	 e	 difuso	 de	 constitucionalidade,	 e	 ainda	 em	 processos
representativos	de	controvérsia	legal,	como	previsto	no	novo	Código	de	Processo
Civil	de	2015.

DESENVOLVIMENTO

1.	 Direito,	 Política,	 Poder,	 Legitimidade	 e	 representação:	 uma	 intersecção
necessária.

Como	sabido,	os	termos	política	e	poder	são	polissêmicos.	Isto	não	significa	dizer,
porém,	que	não	seja	possível	sua	delimitação.

Para	Pedro	Lessa	(2000,	p.	113),	ex-ministro	do	STF	e	filósofo	do	Direito:

Considerada	como	arte,	a	política	tem	sido	por	muitos	definida:	a	arte	do
governo	do	Estado.	Pode	a	definição	ser	verdadeira,	e	em	substância	o	é;
mas,	 não	 nos	 subministra	 uma	 idéia	 bastante	 clara	 e	 precisa	 do	 objeto
definido.	Mais	aceitável	nos	parece	o	conceito	de	Schäfle:	‘a	arte	de	guiar
todas	as	 tendências	sociais	divergentes,	 imprimindo-lhes	novas	direções,



comuns	e	médias,	com	a	mínima	resistência	coletiva	e	a	mínima	perda	de
forças’.

Segundo	 De	 Plácido	 e	 Silva	 (1997,	 p.	 389),	 política,	 na	 acepção	 jurídica,	 com	 o
mesmo	sentido	filosófico,	designa	a	ciência	de	bem	governar	um	povo,	constituído
em	 Estado.	 Assim,	 seu	 objetivo	 é	 estabelecer	 os	 princípios,	 que	 se	 mostrem
indispensáveis	 à	 realização	 de	 um	 governo,	 tanto	 mais	 perfeito,	 quanto	 seja	 o
desejo	 de	 conduzir	 o	 Estado	 ao	 cumprimento	 de	 suas	 precípuas	 finalidades,	 em
melhor	proveito	dos	governantes	e	governados.

Correlato	a	este	entendimento,	baseado	profundamente	na	filosofia	clássica	grega,
assim	colocou	Dante	Pacini:

Historicamente,	foi	a	POLÍTICA	definida	até	mesmo	como	uma	“arte”	de
governar,	 segundo	 uma	 sua	 impressão	 através	 da	 Filosofia	 grega.	Mas,
não	é	ela	uma	Arte,	no	exato	sentido	que	esta	unidade	irredutível	do	saber
expressa,	porque	a	POLÍTICA	não	configura	o	belo	no	estético,	embora
possa	também	se	direcionar	para	ativar,	criar	ou	produzir	o	belo-comum.
A	POLÍTICA	é	uma	“ciência	de	ação”.	(PACINI,	1973:247/248).

Max	Weber	associa	o	termo	política	com	o	de	Estado:

(...)	 devemos	 conceber	 o	Estado	 contemporâneo	 como	 uma	 comunidade
humana	 que,	 dentro	 dos	 limites	 de	 determinado	 território	 –	 a	 noção	 de
território	 corresponde	 a	 um	 dos	 elementos	 essenciais	 do	 Estado	 –
reivindica	 o	 monopólio	 do	 uso	 legítimo	 da	 violência	 física.	 (...)	 Por
política,	 entenderemos,	 consequentemente,	 o	 conjunto	 de	 esforços	 feitos
com	vistas	a	participar	do	poder	ou	a	influenciar	a	divisão	do	poder,	seja
entre	Estados,	seja	no	interior	de	um	único	Estado”	(2011:66/67).

Sociologicamente,	 a	 política	 surgiu	 com	 a	 separação	 do	 sagrado	 e	 do	 profano,
apesar	da	eterna	ligação	entre	a	autoridade	do	poder	privado,	econômico	e	militar.
Como	estabelece	Marilena	Chauí,	

A	 política	 foi	 inventada	 quando	 surgiu	 a	 figura	 do	 poder	 público,	 por
meio	da	invenção	do	direito	e	da	lei	(isto	é,	a	instituição	dos	tribunais)	e
da	 criação	 de	 instituições	 públicas	 de	 deliberação	 e	 decisão	 (isto	 é,	 as
assembléias	 e	 os	 senados).	 Esse	 surgimento	 só	 foi	 possível	 porque	 o
poder	 político	 foi	 separado	 de	 três	 autoridades	 tradicionais	 que
anteriormente	 definiam	 o	 exercício	 do	 poder:	 a	 autoridade	 do	 poder
privado	ou	econômico	do	chefe	de	família,	de	cuja	vontade	dependiam	a



vida	e	a	morte	dos	membros	da	 família,	a	do	chefe	militar	e	a	do	chefe
religioso,	 figuras	 que,	 nos	 impérios	 antigos,	 estavam	 unificadas	 numa
chefia	única,	a	do	rei.	A	política	nasceu,	portanto,	quando	a	esfera	privada
da	 economia	 e	 da	 vontade	 pessoal,	 a	 esfera	 da	 guerra	 e	 a	 esfera	 do
sagrado	 ou	 do	 saber	 foram	 separadas	 e	 o	 poder	 político	 deixou	 de
identificar-se	com	o	corpo	místico	do	governante	como	pai,	comandante
e	 sacerdote,	 representante	 humano	 de	 poderes	 divinos	 transcendentes.
(CHAUÍ,	2007:35)

O	que	é	consensual	é	que,	sempre,	o	conceito	de	Política	encontra-se	imbricado	com
o	de	Poder.	Neste	 sentido,	 as	 palavras	 de	Norberto	Bobbio	 (2000,	 p.954),	 em	 seu
clássico	Dicionário	de	Política,	segundo	o	qual,	

O	conceito	de	Política,	 entendida	como	 forma	de	atividade	ou	de	práxis
humana,	 está	 estreitamente	 ligado	 ao	 de	 poder.	 (...)	 Sendo	 um	 destes
meios,	além	do	domínio	da	natureza,	o	domínio	sobre	os	outros	homens,
o	poder	é	definido	por	vezes	como	uma	relação	entre	dois	sujeitos,	dos
quais	se	impõe	ao	outro	a	própria	vontade	e	lhe	determina,	malgrado	seu,
o	comportamento.

E	 continuando	 sua	 relação	 entre	 Política	 e	 Poder:	 “O	 poder	 político	 pertence	 à
categoria	 do	 poder	 do	 homem	 sobre	 outro	 homem,	 não	 à	 do	 poder	 do	 homem
sobre	a	natureza”.	(BOBBIOa,	2000,	p.	955)

Importante	 ainda	 ressaltar	 os	 três	 critérios	 de	 classificar	 as	 formas	 de	 poder:	 o
econômico,	 o	 ideológico	 e	 o	 político	 strictu	 sensu.	 Assim,	 “O	 primeiro	 [poder
econômico]	é	o	que	se	vale	da	posse	de	certos	bens,	necessários	ou	considerados
como	 tais,	numa	situação	de	escassez,	para	 induzir	aqueles	que	não	os	possuem	a
manter	um	certo	comportamento,	consistente	sobretudo	na	realização	de	um	certo
tipo	 de	 trabalho”.	 Já	 “O	 poder	 ideológico	 se	 baseia	 na	 influência	 que	 as	 idéias
formuladas	de	um	certo	modo,	expressas	em	certas	circunstâncias,	por	uma	pessoa
investida	de	certa	autoridade	e	difundidas	mediante	certos	processos,	exercem	sobre
a	conduta	dos	consociados”.	E,	“Finalmente,	o	poder	político	se	baseia	na	posse	dos
instrumentos	mediante	os	quais	se	exerce	a	força	física	(as	armas	de	toda	a	espécie	e
potência):	é	o	poder	coator	no	sentido	mais	estrito	da	palavra”1.

De	 tudo	 isso,	 tem-se	 que	 a	 Política	 e	 poder	 são	 termos	 necessariamente
correlacionados.	Tem-se	ainda	que	o	poder	–	termo	plurissignificativo	–	pode	ser
ideológico,	 econômico	 ou	 político.	 Que	 o	 poder	 político	 corresponde	 à
exclusividade	do	Estado	de	exercer	a	coação	física,	quando	necessária.	E	que	o	fim
da	 política	 –	 exercida	 por	 seu	 poder	 –	 é	 a	 manutenção	 da	 ordem	 e,	 portanto,



assegurar	a	paz	social.

Em	síntese	ao	colocado	acima,	procurando	não	descurar	dos	caracteres	essenciais.
Poder	é	decidir	 e	 implementar	 (transformar	em	realidade)	 tais	decisões,	 tudo	 isso
em	nome	da	coletividade2.

Portanto,	a	palavra-chave	é	decidir	e	transformar	tais	decisões	em	realidade.

Neste	sentido,	Jürgen	Habermas	(2003,	175,	grifo	nosso):

Hobbes	 conta,	 de	 um	 lado,	 com	 a	 estrutura	 de	 regras	 de	 relações
contratuais	 e	 leis;	 de	 outro	 lado,	 com	 o	 poder	 fático	 de	 mando	 de	 um
soberano,	 cuja	 vontade	 pode	 dominar	 qualquer	 outra	 vontade	 sobre	 a
terra.	Na	base	de	um	contrato	de	dominação,	constitui-se	então	um	poder
do	 Estado,	 segundo	 o	 esquema:	 a	 vontade	 soberana	 assume	 funções	 de
legislação,	 revestindo	 suas	 manifestações	 imperativas	 com	 a	 forma	 do
direito.	 Porém	 o	 poder	 da	 vontade	 do	 senhor,	 canalizado	 pelas	 leis,
continua	 sendo	 essencialmente	 o	 poder	 substancial	 de	 uma	 vontade
apoiada	 na	 pura	 decisão.	 Esta	 se	 dobra	 à	 razão,	 transformada	 em	 lei,
apenas	para	servir-se	dela.(...)	As	idéias	reformistas	de	Kant	ainda	traem	o
respeito	 de	 Hobbes	 perante	 o	 fato	 natural	 do	 poder	 político,	 núcleo
impenetrável	da	política,	no	qual	se	separam	o	direito	e	a	moral.	

Mutatis	mutandis,	extraio	de	Friedrich	Müller:

O	 poder	 está	 constituído	 em	 todos	 os	 tipos	 de	 Estado.	 O	 Estado
Constitucional	divisor	dos	poderes,	 amparado	em	direitos	 fundamentais,
tal	como	o	conhecemos	desde	a	 Idade	Moderna,	caracteriza-se	pelo	 fato
do	poder	 nele	 estar	 constituído	desse	modo.	O	 ‘poder	 constituinte’	 deve
legitimar	 isso:	 para	 chegar	 a	 esse	modelo	 de	Estado,	 o	 povo	 teria	 feito
sentir	 o	 seu	 poder	 (-violência)	 (em	 Locke:	 a	 burguesia	 em	 vias	 de
expansão	econômica).

O	poder	constituinte	no	pleno	sentido	do	termo,	maciço	e	real,	não	mais
metafísico,	seria	o	poder	do	povo	de	constituir-se.

A	constituição	de	si	mesmo	não	se	faz	por	meio	da	redação	e	subscrição
de	 um	 papel	 chamado	 ‘Constituição’.	 Uma	 associação	 se	 constitui
realmente	 pela	 práxis,	 não	 pelo	 diploma;	 não	 por	 meio	 da	 entrada	 em
vigor	 (Inkrafttreten),	 mas	 pela	 vigência	 (Inkraftsein):	 diariamente,	 na
duração	histórica.	(in	Fragmento	(sobre)	o	poder	constituinte	do	povo,	Ed.



RT,	2004,	pp.	25/26).

Ou	seja:	 é	o	Estado	Constitucional,	 atual	Estado	Democrático	de	Direito,	previsto
nos	 textos	das	constituições,	que	submetem	todas	as	 instituições	de	um	país.	Desta
forma,	 a	 CF/88	 deve	 submeter	 todas	 as	 demais	 instituições,	 com	 o	 propósito	 de
proteção	 dos	 direitos	 fundamentais.	 Desta	 forma,	 a	 legitimidade	mais	 importante
não	 ocorre	 simplesmente	 decorrente	 do	 sufrágio,	 de	 eleições.	 Não	 só.	 Mas
principalmente	 de	 submetido	 ao	 princípio	 da	 constitucionalidade	 o	 princípio	 da
supremacia	 da	 Constituição.	 Por	 tudo	 isso,	 uma	 maior	 quantidade	 de	 “poderes”,
com	uma	maior	esfera	de	competências,	aumenta	a	representatividade	de	um	maior
número	de	 instituições.	Desta	 forma,	a	crise	de	 representatividade,	principalmente
em	períodos	de	contestações	eleitorais,	é	diminuída,	em	razão	de	um	maior	número
de	poderes	 se	 fiscalizarem	mutuamente,	 estabilizando	o	 sistema	como	um	 todo,	 e
preservando	a	democracia.

2.	Constituição	e	Política.	Institutos	interdependentes.

Assim,	 a	 relação	 entre	 política	 e	 direito	 é	 um	 problema	 de	 interdependência
recíproca.	A	política	tem	a	ver	com	o	direito	sob	dois	pontos	de	vista:	enquanto	a
ação	política	se	exerce	através	do	direito,	e	enquanto	o	direito	delimita	e	disciplina
a	ação	política.

Em	outras	palavras,	a	ação	política	se	exerce	por	meio	do	direito,	especialmente	e
principalmente	pelo	Direito	Constitucional.

Neste	aspecto,	a	ordem	jurídica	é	o	produto	do	poder	político.	Onde	não	há	poder
capaz	de	fazer	valer	as	normas	por	ele	estabelecidas	recorrendo	também	em	última
instância	à	força,	não	há	direito.	Ou	parafraseando	Norberto	Bobbio,	o	poder	sem
direito	(constitucional)	é	cego,	mas	o	direito	(constitucional)	sem	o	poder	é	vazio
(destituído	de	eficácia):

(...)	O	problema	fundamental	do	normativista,	ao	contrário,	é	mostrar	que
um	 sistema	 normativo	 pode	 ser	 considerado	 direito	 positivo	 apenas	 se
existirem,	em	várias	instâncias,	órgãos	dotados	de	poder	capazes	de	fazer
respeitar	as	normas	que	o	compõem.	O	poder	 sem	direito	 é	 cego,	mas	o
direito	 sem	 poder	 é	 vazio.	 Da	 mesma	 forma	 que	 o	 direito	 público
tradicional	 que	 partia	 do	 poder	 sempre	 perseguiu	 o	 direito,	 para
conseguir	distinguir	o	poder	de	fato	do	poder	legítimo,	a	teoria	normativa
do	direito	 –	 ensina	Kelsen	–	 teve	que	perseguir	 o	 poder	 para	 conseguir



fazer	 a	 distinção	 entre	 uma	 ordem	 jurídica	 apenas	 imaginada	 e	 uma
ordem	 jurídica	 efetiva.	Em	outras	 palavras,	 para	 o	 primeiro,	 o	 nó	 a	 ser
desatado	 é	 o	 problema	 da	 legitimidade	 do	 poder;	 para	 a	 segunda,	 é	 o
problema	da	efetividade	do	sistema	normativo.	(BOVERO,	2000,	p.	239-
240)

Por	 todo	o	afirmado,	o	que	 se	percebe	–	e	 é	 cada	vez	mais	 aceito	–	é	que	a	uma
teoria	do	Direito	Constitucional	também	é	uma	teoria	política,	vez	que	mexe	com	o
próprio	 conceito	 de	 poder,	 isto	 é,	decidir	 e	 implementar	 tais	 decisões,	 de	 acordo
com	uma	competência	constitucionalmente	firmada.

Tal	 ideia	 é	 defendida	 no	 Brasil	 por	 Martonio	 Mont’Alverne	 Barreto	 Lima3.	 A
seguinte	passagem	é	paradigmática:

A	formação	das	cortes	constitucionais	da	Europa	após	1945	também	é	um
indicador	 do	 convencimento	 de	 que	 a	 jurisdição	 constitucional	 é	 tarefa
eminentemente	política,	devendo	a	argumentação	jurídica	nessa	atividade
existente	 ser	 desenvolvida	 tendo	 como	 elemento	 da	 consciência	 de	 que
naquele	ambiente	funciona	policy	maker.	As	cortes	da	Alemanha,	Áustria,
Espanha	 e	 Itália	 são	 todas	 formadas	 a	 partir	 da	 heterogeneidade	 das
distintas	forças	políticas	que	se	deixam	traduzir	na	presença	dos	diferentes
partidos	 políticos,	 responsáveis	 pelas	 indicações	 dos	membros	 daqueles
tribunais.

Sendo	 a	 jurisdição	 constitucional	 uma	 atividade	 política,	 não	 há	 como
deixar	 de	 se	 concluir	 que	 toda	 a	 política	 que	 se	 efetiva	 no	 Estado
brasileiro	se	submete	ao	princípio	dos	princípios	do	Estado	Democrático
de	Direito.	Como	se	disse,	à	definição	daquilo	que	venha	a	ser	democracia
é	necessária	a	observação	do	acúmulo	histórico	existente	na	experiência
brasileira	e,	como	ponto	determinante	deste	auxílio,	as	que	se	deram	em
outros	 lugares.	A	 complexidade	 das	 relações	 de	 sociabilidade	modernas
exige	muito	mais	 dos	 tribunais	 do	 que	 se	 possa	 imaginar,	 e	 a	 tarefa	 de
tornar	efetiva	uma	Constituição	não	tem	como	desprezar	este	aspecto.	Um
das	exigências	das	novas	relações	sociais	é	a	da	permanente	participação
de	um	maior	número	de	intérpretes	constitucionais,	elemento	que	se	deixa
confirmar	 no	 Brasil	 desde	 a	 implantação	 do	 controle	 difuso	 de
constitucionalidade;	forma	de	controle,	aliás,	que	corresponde	à	tradição
brasileira.	 Se,	 por	 um	 lado,	 esta	 forma	 tradicional	 de	 controle	 “abre”	 a
Constituição	para	um	número	maior	de	pessoas,	por	outro	ângulo	cerra
ela	 a	 possibilidade	 de	 uma	 participação	 do	 povo,	 na	 medida	 em	 que	 a
decisão	do	que	foi	definido	difusamente	está	nas	mãos	de	um	grupo	que



nenhuma	 relação	 possui	 com	 o	 povo,	 ou	 com	 os	 intérpretes	 e
representantes	deste4.

Assim,	o	Direito	Constitucional,	em	sua	aplicação,	é	um	exercício	de	teoria	política.
E	 o	 exercício	 da	 jurisdição	 constitucional	 é	 uma	 manifestação	 necessariamente
política.	Daí	que	a	Política	e	o	Direito	são	termos	interdependentes.

Daí	a	enorme	importância	do	Direito	Constitucional	como	mecanismo	estabilizador
da	política,	e	sua	necessária	ligação	com	a	Teoria	do	Estado	e	a	Ciência	Política.	É
o	que	a	contrario	sensu	ensina	Konrad	Hesse,	em	sua	opus	magnum:

Afigura-se	 justificada	 a	 negação	 do	 Direito	 Constitucional,	 e	 a
conseqüente	 negação	 do	 próprio	 valor	 da	 Teoria	 Geral	 do	 Estado
enquanto	 ciência,	 se	 a	Constituição	 jurídica	 expressa,	 efetivamente,	 uma
momentânea	constelação	de	poder.	Ao	contrário,	essa	doutrina	afigura-se
desprovida	de	fundamento	se	se	puder	admitir	que	a	Constituição	contém,
ainda	que	de	forma	limitada,	uma	força	própria,	motivadora	e	ordenadora
da	 vida	 do	 Estado.	 A	 questão	 que	 se	 apresenta	 diz	 respeito	 à	 força
normativa	da	Constituição.	

3.	O	Princípio	da	pluralidade	dos	poderes.

3.1	Explicações	Preliminares.	Errônea	utilização	do	termo	“separação	de	poderes”.
Análise	do	artigo	2º	da	Constituição	Federal	brasileira.

Inicialmente,	 urge	 que	 se	 deixe	 claro	 que	 o	 termo	 “separação	 de	 poderes”	 só
permanece	por	mera	 tradição,	que	 se	 repete	nos	 textos	constitucionais.	O	 termo	é
errado,	atécnico.	E	por	uma	simples	razão.	O	poder,	decorrente	da	soberania	é	uno,
indivisível,	pois	que	a	soberania	é	uma	só5.	E	a	soberania	é	uma	só	porque	o	titular
do	 poder	 soberano,	 quem	 seria?	 É	 o	 povo.	 E	 o	 povo,	 elemento	 constitutivo	 do
Estado,	 é	–	e	 só	pode	 ser	–	único.	Daí	que,	por	 se	possuir	um	“poder”	 soberano,
este,	 para	 ser	 limitado,	 deve	 ser	 fracionado	 suas	 funções	 principais	 em	 órgãos
distintos.

Separação	de	órgãos	ou	funções,	ou	mesmo	divisão	de	órgãos,	portanto,	seria	um
termo	mais	 consentâneo	 com	 a	 doutrina	 da	 Ciência	 Política.	 O	 equívoco	 é	 ainda
maior	em	virtude	da	redação	do	art.	2º	da	Constituição	de	19886,	que	repetiu	uma
redação	 já	 superada.	 Inclusive,	 em	 dissonância	 com	 o	 núcleo	 essencial	 de	 nossa
Constituição,	 a	 saber,	 o	 princípio	 democrático,	 insculpido	 no	 parágrafo	 único	 do



art.	1º7.

Discrepância,	 porque	 o	 parágrafo	 único	 do	 art.	 1º	 –	 correto	 quanto	 à	 técnica	 da
Ciência	Política	–	 refere-se	que	 todo	 (no	singular,	como	igual	a	um)	o	poder	 (um
único	poder)	emana	do	povo	(um	só).

Poder-se-ia	 afirmar	 mesmo	 que,	 enquanto	 o	 parágrafo	 único	 do	 art.	 1º	 da
Constituição	 é	 praticamente	 cópia	 da	 ideia	 essencial	 de	Rousseau,	 que	 defendia	 o
pensamento	 monista	 de	 poder	 (seu	 titular	 seria	 o	 povo,	 um	 povo),	 já	 o	 art.	 2º
receberia	influxo	direto	de	Locke	e	Montesquieu,	partidários	do	pluralismo.

Com	outras	palavras	e,	apesar	de	não	mencionar	os	artigos	constitucionais	citados
(até	 porque	 sua	 obra	 foi	 escrita	 antes	 da	 promulgação	 da	 Constituição	 de	 1988),
Paulo	Bonavides	(b,	1993,	p.	39):

A	contradição	entre	Rousseau	e	Montesquieu,	contradição	em	que	se	esteia
a	doutrina	liberal	democrática	do	primeiro	estado	jurídico,	assenta	no	fato
de	Rousseau	haver	erigido	como	dogma	a	doutrina	absoluta	da	soberania
popular,	 com	 as	 características	 essenciais	 de	 inalienabilidade,
imprescritibilidade	 e	 indivisibilidade	 que	 se	 coaduna	 tão	 bem	 com	 o
pensamento	 monista	 do	 poder,	 mas	 que	 colide	 com	 o	 pluralismo	 de
Montesquieu	 e	 Constant,	 os	 quais	 abraçavam	 a	 tese	 de	 que	 os	 poderes
deveriam	ser	divididos.

A	 ideologia	 revolucionária	 da	 burguesia	 soube,	 porém,	 encobrir	 o
aspecto	 contraditório	 dos	 dois	 princípios	 e,	 mediante	 sua	 vinculação,
construiu	a	engenhosa	teoria	do	Estado	liberal-democrático.

Em	tópico	intitulado	“Os	percalços	da	separação”,	Paulo	Bonavides	(b,	1993,p.62)	é
ainda	 mais	 enfático,	 ao	 concordar	 (implicitamente)	 que	 na	 nomenclatura
tradicionalmente	adotada,	o	mais	correto	seria	a	adoção	do	termo	função,	além	do
evolver	do	princípio,	que	estaria	avançando	cada	vez	mais	para	uma	interpenetração
(colaboração)	entre	eles:

É	possível	 ir	mais	 longe	e,	em	abono	da	 teoria	de	Montesquieu,	afirmar
que	 o	 princípio	 evolveu,	 no	 campo	 do	 constitucionalismo,	 de	 aplicação
empírica	 e	 de	 interpretação	 assinaladamente	 restrita,	 para	 conceituação
aprimorada,	em	que	os	poderes,	como	aspectos	diversos	da	soberania,	se
manifestam	 em	 ângulos	 distintos,	 abandonando-se	 daí	 expressões
impróprias	 e	 antiquadas,	 quais	 sejam	 separação	 e	 divisão,	 substituídas
por	 outras	 mais	 correntes,	 a	 saber,	 distinção,	 coordenação	 e



colaboração.	Há	tratadistas	e	expositores	que	preferem,	ao	termo	poder,
o	termo	função.	Essas	emendas	à	doutrina	são	fundamentais	e	esclarecem
que	os	poderes	caminham	para	uma	integração	(...)

E,	 citando	George	 Jellinek,	 em	 sua	 obra	mais	 conhecida,	Allgemeine	 Staatslehre,
assim	 conclui	Bonavides	 (b,	 1993,	 p.67),	 ainda	 quanto	 a	 impropriedade	 do	 termo
“separação”:

Chega	 Jellinek,	 por	 conseguinte,	 à	 conclusão	 de	 que	 não	 devemos	 falar
em	divisão	de	poderes,	pois	o	 ‘poder	não	se	divide	subjetivamente,	nem
mesmo	como	atividade;	o	que	se	divide	é	o	objeto	do	poder,	ao	qual	 se
dirige	 a	 atividade	 estatal’.	 Quando	 muito	 há	 divisão	 de	 competências;
nunca,	porém,	divisão	de	poderes.

Além	 disso,	 se	 é	 consensual	 afirmar	 que	 há	 um	 elevado	 grau	 de	 legitimidade	 e
conteúdo	valorativo	no	princípio	democrático,	 já	não	se	pode	afirmar	tanto	assim
quanto	a	redação	literal	do	art.	2º.

Principalmente	porque	tal	artigo	foi	introduzido	em	nossa	Constituição	sem	ter	sido
votado,	no	que	a	Ciência	Política	denomina	de	fraude	constitucional.	Explica-se.	Em
entrevistas	no	ano	de	2003,	nos	meses	de	outubro	e	novembro,	o	então	Ministro	do
STF	Nélson	 Jobim	aduziu	 que	o	 princípio	 da	 tripartição	de	 poderes	 teria	 que	 ser
expresso,	 seria	 uma	 “falta”	 ele	 não	 ter	 sido	 colocado,	 e	 por	 isso	 foi	 inserido	 na
Carta	 sem	 discussão	 no	 Plenário	 da	 Assembleia	 Nacional	 Constituinte8.	 Ora,	 o
princípio	da	separação	de	poderes,	com	a	estruturação	de	nossa	Constituição,	pode
muito	bem	ser	deduzido	com	a	divisão	de	seus	órgãos	principais.

3.2	As	origens	–	doutrinária	e	histórica	–	da	“separação	dos	Poderes”.

A	 noção	 de	 “separação	 de	 poderes”,	 com	 competências	 pré-determinadas	 na
Constituição,	 possui	 antecedentes	 doutrinários	 remotos.	 Não	 surgiu	 com	 as
revoluções	liberais	burguesas.	Surgiu	com	Aristóteles9,	no	século	V	a.C.	O	tema	só
voltou	à	baila	 com	o	 Iluminismo,	 inicialmente	com	John	Locke10,	 e	 só	depois	 se
consagrando	com	Montesquieu11,	que	sistematizou	o	tema.

Aristóteles,	 apesar	 de,	 em	 nenhum	 momento	 ter	 sido	 específico	 em	 sua	 obra
Política12,	 pugna	pela	necessidade	de	divisão	de	 funções	do	Estado	em	diferentes
órgãos,	 o	 que	 faz	 crer	 que	 o	 autor	 quis	 justificar	 tal	 ideia	 por	 razões	 de
especialização:

Existe	 em	 todo	governo	 as	 três	 partes	 nas	 quais	 o	 legislador	 consciente



deve	fazer	valer	o	interesse	e	a	conveniência	particulares.	Quando	elas	são
bem	 formadas,	 o	 governo	 é	 necessariamente	 bom,	 e	 as	 dificuldades
existentes	 entre	 tais	 partes	 formam	 os	 diferentes	 governos.	 Uma	 dessas
três	partes	está	com	o	encargo	de	resolver	sobre	os	negócios	públicos13;
a	 segunda	 é	 aquela	 que	 desempenha	 as	 magistraturas14	 –	 e	 aqui	 é
necessário	estabelecer	quais	as	que	devem	ser	criadas,	qual	precisa	ser	a
sua	autoridade	especial,	e	como	devem	ser	eleitos	os	 juízes.	A	terceira	é
aquela	que	fornece	a	justiça15		(ARISTÓTELES,	2003,	p.	199).

Somente	nos	séculos	XVII	e	XVIII	foi	que	tal	concepção	de	limitação	do	poder	do
Estado	começou	a	melhor	 sistematizar-se.	E	o	 contexto	histórico	a	propiciar	 isso
foi,	 principalmente,	 as	 duas	 guerras	 civis	 por	 que	 passaram	 a	 Inglaterra,	 só
findando	 com	 a	 edição,	 em	 1689,	 do	 Bill	 of	 Rights,	 num	 período	 que	 ficou
conhecido	como	Revolução	Gloriosa	(1688-89).

Assim,	 em	 1690,	 quando	 da	 publicação	 do	O	 Segundo	 Tratado	 sobre	 o	 Governo
Civil,	 John	 Locke	 formulou	 a	 primeira	 construção	 sistemática	 de	 uma	 teoria	 da
separação	 de	 poderes.	 Em	 seu	 entender,	 seriam	 os	 poderes	 divididos	 em
Legislativo,	 Executivo	 e	 Federativo.	 A	 peculiaridade	 estaria	 no	 terceiro,	 ao	 qual
competiria	 zelar	 pelas	 relações	 exteriores.	 Além	 disso,	 não	 aparece,	 na	 obra	 do
autor,	o	Poder	Judiciário	como	corpo	independente	dos	demais.

Como	 um	 dos	 ideólogos	 da	 doutrina	 liberal	 que	 se	 tornaria	 vitoriosa	 no	 século
XVIII,	Locke	defendia	que	o	Executivo	e	o	Federativo	deveriam	ser	exercidos	pelo
mesmo	 órgão.	 E	 o	 poder	 mais	 importante	 seria	 o	 Legislativo,	 no	 qual	 todos	 os
demais	 poderes	 estariam	a	 ele	 subordinados.	E	o	Legislativo	 só	 seria	 limitado	 às
deliberações	do	próprio	povo.

Essencial,	para	Locke,	seria	a	separação	entre	os	componentes	do	Legislativo	e	do
Executivo:

(...)	como	pode	ser	muito	grande	para	a	fragilidade	humana	a	tentação	de
ascender	ao	poder,	não	convém	que	as	mesmas	pessoas	que	detêm	o	poder
de	legislar	tenham	também	em	suas	mãos	o	poder	de	executar	as	leis,	pois
elas	poderiam	se	(sic)	isentar	da	obediência	às	leis	que	fizeram,	e	adequar
a	lei	a	sua	vontade	(...)16.

Como	se	percebe,	ainda	não	se	tinha	chegado	à	formulação	clássica	da	tripartição
dos	poderes,	que	foi	cunhada	e	sistematizada	por	Montesquieu.	De	qualquer	forma,
tais	 teorias	 já	 continham	 em	 seu	 bojo	 a	 ideia	 –	 necessária	 e	 essencial	 ao	Direito
Constitucional	–	da	divisão	de	funções	em	diferentes	órgãos,	a	evitar	a	acumulação



de	poder	em	uma	só	pessoa.	Partiram	todos	esses	teóricos	da	premissa	–	verdadeiro
axioma	da	ciência	política	–	de	que	quem	tem	poder	possui	uma	tendência	a	querer
acumular	mais	 poder,	 levando	 consequentemente	 a	 abusos	 e	 desvios.	E	 tudo	 isso,
sempre,	em	nome	da	liberdade,	contra	o	arbítrio	estatal.	

E	 estas	 foram	 as	 premissas	 de	Montesquieu.	Assim	 justificou	 o	 que	 passou	 a	 ser
doravante	o	célebre	princípio	da	tripartição	dos	poderes	em	Legislativo,	Executivo
e	 Judiciário.	 E,	 mesmo	 assim,	 de	 forma	 não	 exatamente	 igual	 tal	 qual	 entendida
atualmente:

(...)	 a	 experiência	 eterna	 nos	mostra	 que	 todo	 homem	que	 tem	poder	 é
sempre	 tentado	 a	 abusar	 dele;	 e	 assim	 irá	 seguindo,	 até	 que	 encontre
limites.	E	–	quem	diria!	–	até	a	própria	virtude	tem	necessidade	de	limites.

Para	que	não	se	possa	abusar	do	poder,	é	preciso	que,	pela	disposição
das	coisas,	o	poder	contenha	o	poder...17

................................................................................................................................

Tudo	então	estaria	perdido	se	o	mesmo	homem,	ou	o	mesmo	corpo	dos
principais,	ou	o	dos	nobres,	ou	o	do	povo,	exercesse	esses	três	poderes:	o
de	 criar	 as	 leis,	 o	 de	 executar	 as	 resoluções	 públicas	 e	 o	 de	 julgar	 os
crimes	e	as	querelas	dos	particulares18.

Da	leitura	constata-se	o	objetivo	principal	de	Montesquieu:	repartir	o	exercício	do
poder	 entre	 pessoas	 distintas,	 a	 fim	 de	 impedir	 que	 sua	 concentração
comprometesse	a	liberdade	dos	cidadãos.	Contra	os	intuitivos	abusos	a	que	leva	o
poder	 incondicionado,	 sustentou	 a	 fórmula	 da	 tripartição	 das	 funções	 públicas,
como	mecanismo	de	limitação	do	poder	e,	consequentemente,	garantia	da	liberdade
individual.	 O	 autor	 tinha	 os	 olhos	 postos	 na	 realidade	 política	 francesa	 à	 época,
dentro	da	qual	era	ardoroso	defensor	do	 liberalismo	na	 luta	contra	o	absolutismo
monárquico	do	Ancien	Régime,	 segundo	o	conflito	clássico	da	doutrina	 iluminista
entre	 liberdade	e	autoridade.	Seu	propósito	original	estava,	assim,	em	combater	o
poder	absoluto,	menos	que	em	preconizar	uma	técnica	de	organização	racional	das
funções	 públicas.	 A	 ideia	 da	 tripartição	 foi,	 principalmente	 com	 o	 fim	maior	 de
limitar	o	poder	político.

Quanto	 ao	 Judiciário,	 sua	 visão	 era	 a	 mais	 restritiva	 possível,	 a	 refletir	 o
pensamento	da	doutrina	liberal	então	em	ascensão,	segundo	a	qual	o	juiz	seria	um
mero	 autômato,	 que	 deveria	 apenas	 repetir	 e	 declarar	 fielmente	 o	 que	 estivesse
prescrito	na	lei:



Dos	três	poderes	dos	quais	falamos,	o	judiciário	é,	de	algum	modo,	nulo.

(...)

Poderia	acontecer	que	a	 lei,	que	é	ao	mesmo	 tempo	clarividente	e	cega,
fosse	 em	 certos	 casos	muito	 rigorosa.	Porém,	 os	 juízes	 da	 nação	 não
são,	conforme	dissemos,	mais	que	a	boca	que	pronuncia	as	palavras	da
lei,	 seres	 inanimados	que	desta	 lei	não	podem	moderar	nem	a	 força	e
nem	 o	 rigor.	 É,	 pois,	 a	 junta	 do	 corpo	 legislativo	 que,	 em	 uma	 outra
ocasião,	dissemos	representar	um	tribunal	necessário,	e	que	aqui	também
é	necessária;	compete	à	sua	autoridade	suprema	moderar	a	lei	em	favor	da
própria	lei,	pronunciando-a	menos	rigorosamente	do	que	ela”19.

De	 qualquer	 forma,	 a	 finalidade	 do	 princípio	 da	 tripartição	 remanesce	 intacto:
limitar	o	poder,	impedindo	a	concentração	de	poder	nas	mãos	de	um	só	órgão,	com	o
propósito	de	garantir	a	liberdade	dos	particulares.

Corroborando	com	tal	entendimento,	o	Ministro	do	STF	Eros	Roberto	Grau,	no	seu
voto	 da	 ADI	 nº	 3.367	 DF,	 que	 julgou	 a	 constitucionalidade	 da	 EC	 n.	 45/2004
(denominada	“reforma	do	Judiciário”),	assim	se	manifestou:

Essa	doutrina	chega	até	nós	a	partir	da	exposição	de	Montesquieu,	e	não
pela	via	da	postulação	norte-americana	dos	freios	e	contrapesos.	De	resto,
mesmo	 a	 prioridade	 de	 Montesquieu	 na	 sua	 formulação	 merece
questionamentos,	 seja	 desde	 a	 ponderação	 de	 antecedentes	 remotos,	 em
Aristóteles,	 seja	na	 sua	 enunciação	por	Bolinbroke	 e	na	 contribuição	de
Locke.

(...)

O	que	importa	verificar,	inicialmente,	na	construção	de	Montesquieu,	é	o
fato	de	que	não	cogita	de	uma	efetiva	separação	de	poderes,	mas	sim	de
uma	 distinção	 entre	 eles,	 que,	 não	 obstante,	 devem	 atuar	 em	 clima	 de
equilíbrio.

(...)

Montesquieu,	 como	 vimos,	 além	 de	 jamais	 ter	 cogitado	 de	 uma	 efetiva
separação	dos	poderes,	na	verdade	enuncia	a	moderação	entre	eles	como
divisão	 dos	 poderes	 entre	 as	 potências	 e	 a	 limitação	 ou	 moderação	 das
pretensões	 de	 uma	 potência	 pelo	 poder	 das	 outras.	 Daí	 por	 que,	 como
observa	 Althusser,	 a	 “separação	 dos	 poderes”	 não	 passa	 da	 divisão



ponderada	 do	 poder	 entre	 potências	 determinadas:	 o	 rei,	 a	 nobreza	 e	 o
“povo”.

3.3	As	funções	“típicas”	e	“atípicas”.	A	doutrina	dos	“freios	e	contrapesos”.

Necessário	ainda	ter	em	mente	que,	na	“separação”	de	tais	“poderes”,	eles	não	são
estanques,	rigidamente	delimitados	em	suas	atribuições.

O	 sistema	 de	 freios	 e	 contrapesos	 assim	 se	 tornou	 uma	 correção	 a	 tal	 princípio,
para	que	este	não	fosse	entendido	de	maneira	dogmática.	Passou	a	ser	utilizado	de
forma	 empírica,	 e	 foi	 se	 aperfeiçoando	 na	 medida	 em	 que	 os	 poderes	 ora
trabalhavam	 em	 equilíbrio,	 ora	 em	 interferência,	 quando	 um	 do	 poderes
extrapolasse	sua	competência,	ou	mesmo	dela	se	omitisse.

O	instituto	dos	freios	e	contrapesos	(checks	and	balances)	e	o	das	funções	típicas	e
atípicas,	desta	forma,	não	negam	o	princípio	da	separação,	antes	o	reafirmam.	Tal
instituto,	dos	checks	and	balances,	foram	originalmente	concebidos	por	Alexander
Hamilton,	 James	 Madison	 e	 John	 Jay,	 na	 obra	 O	 Federalista.	 Desenvolvendo	 a
construção	de	Montesquieu,	aperfeiçoaram	o	instituto,	colocando-o	nos	moldes	em
que	hoje	se	conhece:

Fica	 provado	 no	 capítulo	 antecedente	 que	 o	 axioma	 político	 que	 se
examina	não	exige	a	separação	absoluta	dos	três	poderes;	demonstrar-se-á
agora	 que	 sem	 uma	 tal	 ligação	 que	 dê	 a	 cada	 um	 deles	 o	 direito
constitucional	 de	 fiscalizar	 os	 outros,	 o	 grau	 de	 separação,	 essencial	 à
existência	 de	 um	 governo	 livre,	 não	 pode	 na	 prática	 ser	 eficazmente
mantido.

(...);	 assim	 como	 é	 igualmente	 evidente	 que	 nenhum	 dos	 poderes	 deve
exercitar	 sobre	 o	 outro	 influência	 preponderante.	 Como	 todo	 o	 poder
tende	naturalmente	a	estender-se,	 é	preciso	colocá-lo	na	 impossibilidade
de	 ultrapassar	 os	 limites	 que	 lhe	 são	 prescritos.	 Assim,	 depois	 de	 ter
separado	 em	 teoria	 os	 diferentes	 Poderes	 Legislativo,	 Executivo	 e
Judiciário,	 o	 ponto	 mais	 importante	 é	 defendê-los	 em	 prática	 das	 suas
usurpações	recíprocas.	Tal	é	o	problema	que	se	trata	de	resolver20.

Estes	princípios,	colocado	nos	capítulos	47	a	58	desta	obra	clássica,	foi	o	manancial
teórico	engendrado	pelos	federalistas,	num	sistema	de	contenções	e	compensações
que,	 figuradas	 nos	 “checks	 and	 balances”,	 concretizaram	 uma	 resposta	 política,
após	 constitucionalizada,	 à	 necessidade	 da	 existência	 de	 expedientes	 de	 controle
mútuo	entre	os	poderes,	para	que	nenhum	transpusesse	seus	limites	institucionais.



Neste	sentido,	Paulo	Bonavides	(b,	1993,	p.	64):

Com	esses	institutos	[dos	freios	e	contrapesos]	oriundos	precisamente	da
impossibilidade	de	manter	os	poderes	distanciados	e	construir	entre	eles
paredes	doutrinárias	que	os	conservassem	rigorosamente	insulados,	como
queria	a	antiga	doutrina,	na	palavra	de	seus	mais	acatados	corifeus,	o	que
ora	 se	nos	depara	perante	 a	 realidade	 constitucional	 contemporânea,	 é	 a
verdade	de	que	muitas	portas	se	abriram	à	intercomunicação	dos	poderes.

Ainda	 quanto	 a	 tais	 interrelações	 entre	 os	 “poderes”,	 leciona	 Jürgen	 Habermas
(2003,	p.305,	grifo	nosso):

No	modelo	 liberal,	 a	 ligação	 estrita	 da	 justiça	 e	 da	 administração	 à	 lei
resulta	 no	 clássico	 esquema	 da	 divisão	 de	 poderes,	 que	 deveria
disciplinar,	 através	 do	 Estado	 de	 direito,	 o	 arbítrio	 do	 poder	 estatal
absolutista.	A	 distribuição	 das	 competências	 entre	 os	 poderes	 do	Estado
pode	ser	entendida	como	cópia	dos	eixos	históricos	de	decisões	coletivas:
A	 prática	 de	 decisão	 judicial	 é	 entendida	 como	 agir	 orientado	 pelo
passado,	 fixado	 nas	 decisões	 do	 legislador	 político,	 diluídas	 no	 direito
vigente;	ao	passo	que	o	legislador	toma	decisões	voltadas	para	o	futuro,
que	 ligam	 o	 agir	 futuro,	 e	 a	 administração	 controla	 problemas	 que
surgem	 na	 atualidade.	 Esse	modelo	 parte	 da	 premissa	 segunda	 a	 qual	 a
constituição	do	Estado	de	direito	democrático	deve	repelir	primariamente
os	 perigos	 que	 podem	 surgir	 na	 dimensão	 que	 envolve	 o	 Estado	 e	 o
cidadão,	portanto	nas	relações	entre	o	aparelho	administrativo	que	detém
o	monopólio	do	poder	e	as	pessoas	privadas	desarmadas.

Esta	a	visão	predominante	atualmente.	Assim,	como	conclusões	parciais:	1)	quem
possui	poder,	se	puder,	quer	concentrá-lo	ainda	mais;	2)	e	concentrando	tende	a	dele
abusar;	3)	só	o	poder	contém	o	poder;	4)	assim,	ele	deve	ser	contido	pela	separação
de	funções	em	órgãos	distintos,	de	forma	a	limitar	o	poder;	5)	que	cada	poder	deve
possuir	 finalidades	 essenciais,	 sua	 própria	 razão	 de	 ser,	 previstas
constitucionalmente	 (funções	 típicas);	 6)	mas,	 para	 que	 cada	 poder	 possa	 exercer
tais	funções	típicas	da	melhor	forma,	eles	necessitam	de	independência	de	atuação,
sendo	 esta	 garantida	 não	 só	 por	 sua	 autonomia,	 mas	 também	 pelo	 exercício	 de
funções	originalmente	previstas	em	outro	poder	(atípicas);	7)	que	os	poderes	devem
funcionar	 em	 cooperação,	 se	 fiscalizando	 mutuamente,	 de	 forma	 a	 todos	 eles
observarem	 e	 serem	 observados	 se	 praticam,	 simultaneamente,	 os	 princípios
estabelecidos	na	Constituição;	8)	que	o	princípio	máximo	do	qual	 todos	devem	se
pautar	é	o	núcleo	essencial	de	nossa	Constituição,	a	saber,	o	do	Estado	Democrático
de	Direito	(princípio	democrático,	insculpido	no	par.	ún.	do	art.	1º	da	Constituição



Federal	de	1988).

E	o	Ministro	do	STF	Celso	de	Mello,	em	precedente	sobre	os	poderes	e	limites	das
comissões	parlamentares	de	inquérito,	em	tudo	e	por	tudo	se	coaduna	com	o	ponto
de	 vista	 predominante,	 não	 somente	 de	 síntese	 dos	 tópicos	 anteriormente
salientados,	mas	também	numa	nova	visão	de	superação,	a	denotar,	acima	de	tudo,	o
princípio	da	supremacia	da	Constituição	e	do	Estado	Democrático	de	Direito:

ABUSO	 DE	 PODER	 DAS	 COMISSÕES	 PARLAMENTARES	 E
POSSIBILIDADE	 DE	 CONTROLE	 JURISDICIONAL.	 O	 sistema
constitucional	 brasileiro,	 ao	 consagrar	 o	 princípio	 da	 limitação	 de
poderes,	 teve	 por	 objetivo	 instituir	 modelo	 destinado	 a	 impedir	 a
formação	de	 instâncias	hegemônicas	de	poder	no	 âmbito	do	Estado,	 em
ordem	 a	 neutralizar,	 no	 plano	 político-jurídico,	 a	 possibilidade	 de
dominação	 institucional	 de	 qualquer	 dos	Poderes	 da	República	 sobre	 os
demais	órgãos	da	soberania	nacional.

Com	 a	 finalidade	 de	 impedir	 que	 o	 exercício	 abusivo	 das	 prerrogativas
estatais	 pudesse	 conduzir	 a	 práticas	 que	 transgredissem	 o	 regime	 das
liberdades	públicas	e	que	sufocassem,	pela	opressão	do	poder,	os	direitos
e	garantias	individuais,	atribuiu-se	ao	Poder	Judiciário	a	função	eminente
de	 controlar	 os	 excessos	 cometidos	 por	 qualquer	 das	 esferas
governamentais.

(...)

Quando	 estiver	 em	 questão	 a	 necessidade	 de	 impor	 o	 respeito	 à	 ordem
constitucional	 estabelecida,	 a	 invocação	 do	 princípio	 da	 separação	 de
poderes	não	terá	a	virtude	de	exonerar	qualquer	das	Casas	do	Congresso
Nacional	 do	 dever	 de	 observar	 o	 que	 prescreve	 a	 Lei	 Fundamental	 da
República21.

E	no	dia	22	de	junho	de	2005,	no	HC	24.831,	que	foi	o	julgamento	da	abertura	ou
não	 da	 chamada	 “CPI	 dos	 Bingos”,	 o	 Plenário	 do	 STF	 concordou	 com	 o
posicionamento	esposado	pelo	seu	Relator,	Min.	Celso	de	Mello.	Este	não	somente
ratificou	o	entendimento	acima	colocado,	mas	ainda	o	realçou.

3.4	 O	 evolver	 do	 princípio.	 Da	 tripartição	 para	 o	 princípio	 da	 pluralidade	 de
poderes.

Não	 há	 portanto,	 dúvidas	 acerca	 da	 importância	 atribuída,	 tanto	 pela	 doutrina	 de



Ciência	 Política,	 quanto	 pela	 nossa	 Constituição	 Federal	 às	 normas	 da	 separação
dos	Poderes.	Inclusive	cláusula	pétrea,	vedando,	no	art.	60,	§	4º,	inc.	III,	seja	“objeto
de	 deliberação	 a	 proposta	 de	 emenda	 tendente	 a	 abolir:	 (...)	 III	 –	 a	 separação	 dos
Poderes”.	 Donde	 indiscutível	 que	 o	 princípio	 da	 separação	 e	 independência	 dos
Poderes	integra	a	ordem	constitucional	positiva,	em	plano	sobranceiro.	

A	 questão	 agora	 reside	 em	 saber	 se	 são	 só	 “três”	 poderes,	 ou	 se	 há	 mais.	 E	 tal
resposta	perpassa	pela	 inquirição	das	 funções	principais	 (típicas)	de	cada	um,	 sua
independência	administrativa,	funcional	e	orçamentária.

E,	 nessa	 perspectiva,	 cada	 um	 deles	 tem	 sua	 organização	 regulada	 em	 capítulo
distinto	no	Título	IV:	arts.	44	a	75	(Legislativo),	arts.	76	a	91	(Executivo)	e	arts.	92	a
135	 (Judiciário).	 Além	 disso,	 como	 será	 mais	 adiante	 detalhado:	 arts.	 70	 a	 75
(Tribunais	de	Contas)	e	127	a	130	(Ministério	Público).

É	o	confronto	analítico	dos	preceitos	 relativos	à	organização	e	ao	funcionamento
de	cada	uma	dessas	funções	públicas	que	permite	extrair	o	conteúdo	e	a	extensão	de
que	se	reveste	a	teoria	da	separação	em	nosso	sistema	jurídico-constitucional.	

E	o	constituinte	desenhou	a	estrutura	institucional	dos	Poderes	de	modo	a	garantir-
lhes	 a	 independência	 no	 exercício	 das	 funções	 típicas,	 mediante	 previsão	 de	 alto
grau	 de	 autonomia	 orgânica,	 administrativa	 e	 financeira.	 Mas	 tempera-o	 com	 a
prescrição	 doutras	 atribuições,	 muitas	 das	 quais	 de	 controle	 recíproco,	 e	 cujo
conjunto	 forma,	 com	 as	 regras	 primárias,	 verdadeiro	 sistema	 de	 integração	 e
cooperação,	 preordenado	 a	 assegurar	 equilíbrio	 dinâmico	 entre	 os	 órgãos,	 em
benefício	do	escopo	último,	que	é	a	garantia	da	liberdade.

Odete	Medauar	defende	a	superação	da	ideia	de	tripartição	de	poderes,	em	virtude
das	 atuais	 complexidades	 inerentes	 ao	 Estado	 do	 pós-segunda-guerra,	 com	 uma
série	 de	 atribuições	 aumentadas.	 Com	 o	 aumento	 dos	 objetivos	 do	 Estado,	 se
estendem,	por	lógica,	o	poder	do	Estado,	vale	dizer,	um	raio	maior	de	decisões.	E,
com	isso,	aumenta	a	possibilidade	de	ocorrência	do	arbítrio.

Mutatis	mutandis	a	tal	entendimento,	transcrevo	trecho	do	voto	do	Ministro	Marco
Aurélio,	 do	 STF,	 no	 Recurso	 Extraordinário	 603583,	 em	 que	 se	 decidiu	 pela
constitucionalidade	do	exame	de	proeficiência	organizado	pela	OAB:

Sabemos	que	o	poder	político	mostra-se	uno	 e	que	 a	divisão	horizontal
atende	 à	 lógica	 da	 contenção	 do	 poder	 pelo	 próprio	 poder,	 conforme	o
célebre	axioma	de	Locke	e	de	Montesquieu,	mas	o	princípio	da	separação
de	Poderes	ou	 funções	é	mais	do	que	contenção	do	poder:	 é	otimização



das	funções	públicas;	é	distribuição	racional	das	tarefas	do	Estado.	Impõe-
se	reconhecer	que	ele	 também	está	voltado	à	eficiência,	à	realização	dos
fins	 do	 Estado	 com	 maior	 presteza	 e	 segurança.	 Sob	 essa	 perspectiva,
entende-se,	por	 exemplo,	 ser	 constitucional	 a	 relativa	 independência	dos
titulares	das	agências	reguladoras	(Diário	de	Justiça	Eletrônico	de	25	de
maio	de	2012	–	página	37	do	acórdão).

Ora,	um	incremento	da	responsabilidade	–	leia-se	poder	–	acarreta,	por	necessário,
um	correlato	aumento	do	controle	do	poder,	com	o	fito	de	evitar	o	arbítrio.	Assim,
uma	 “pluralidade”	 de	 novos	 órgãos	 do	 Estado	 em	 nada	 afeta	 o	 princípio.	 Ao
contrário,	o	reafirma,	vez	que	este	surgiu	e	permanece	com	o	objetivo	de	limitar	o
poder	do	Estado,	 além	de	melhor	operacionalizar	o	Estado	para	 a	 consecução	de
seus	objetivos.

Nesse	sentido,	a	opinião	de	Odete	Medauar	(2003,	p.	123):

Além	do	mais,	a	realidade	político-institucional	e	social	de	fins	do	século
XX	e	início	do	século	XXI	apresenta-se	muito	mais	complexa	em	relação
à	época	de	Montesquieu;	muitas	instituições,	que	hoje	existem	em	grande
parte	dos	ordenamentos	ocidentais,	são	dificilmente	enquadráveis,	quanto
à	 vinculação	 estrutural	 e	 hierárquica,	 em	 algum	 dos	 três	 clássicos
poderes,	como	é	o	caso	do	Ministério	Público,	dos	Tribunais	de	Contas	e
dos	 Tribunais	 constitucionais.	 E	 várias	 decisões	 de	 relevo	 são	 tomadas
fora	do	circuito	do	Legislativo	e	até	mesmo	dos	partidos	políticos,	como
se	dá	nos	acordos	entre	entidades	patronais	e	sindicatos.	Por	conseguinte,
a	trindade	dos	poderes	tornou-se	muito	simples	para	explicar	os	múltiplos
poderes	 [rectius:	 funções]	 do	 Estado	 contemporâneo	 e	 uma	 sociedade
muito	complexa.

De	modo	idêntico	raciocina	Marçal	Justen	Filho	(2005,	p.	26-27),	ainda	mais	direto:

Há	pelo	menos	duas	funções	desempenhadas	pelo	Estado	contemporâneo
que	 não	 encontram	 solução	 satisfatória	 no	 âmbito	 da	 tripartição	 dos
Poderes.	São	elas	o	controle	de	constitucionalidade	dos	atos	normativos	e
o	 controle	 das	 atividades	 estatais	 e	 privadas	 (a	 cargo,	 entre	 nós,	 do
Tribunal	de	Contas	e	do	Ministério	Público).	Há	uma	tendência	a	que	essas
funções	 sejam	 desempenhadas	 por	 estruturas	 autônomas,	 não	 integradas
na	organização	de	outros	Poderes.

Assim,	 inúmeros	 países	 prevêem	 a	 existência	 de	 um	 conselho
constitucional,	que	não	é	vinculado	a	qualquer	outro	Poder.	Não	é	o	caso



brasileiro,	já	que	o	Supremo	Tribunal	Federal	integra	o	Poder	Judiciário.

No	 direito	 comparado	 pode-se	 citar,	 ainda,	 Jorge	 Miranda	 (2002,	 p.	 254),	 de
Portugal.	Inclusive,	o	parágrafo	de	sua	obra	é	intitulada	“Zonas	de	fronteira”,	onde:

Zonas	de	Fronteira	e	funções	complementares,	acessórias	e	atípicas.

I	 –	 Os	 actos	 próprios	 de	 cada	 função	 devem	 provir,	 em	 princípio	 de
órgãos	correspondentes	a	essa	função.	Todavia,	encontram-se,	em	vários
ordenamentos,	algumas	interpretações	e	inevitáveis	zonas	cinzentas.

É	 o	 que	 sucede,	 sobretudo,	 com	 a	 actividade	 do	Ministério	 Público	 em
processo	 penal,	 que	 não	 se	 integra	 nem	 na	 administração	 –	 apesar	 da
iniciativa	 –	 nem	 na	 jurisdição	 –	 apesar	 da	 actividade	 estruturalmente
conexionada	com	a	dos	tribunais;	e	com	as	autoridades	independentes	da
administração.

Com	efeito,	o	Ministério	Público	não	aparece	aí	como	parte	no	sentido	de
defender	 um	 interesse	 contraposto	 ao	 do	 argüido;	 antes,	 deve	 colaborar
com	 o	 tribunal	 na	 descoberta	 da	 verdade	 e	 na	 realização	 do	 direito,
obedecendo	 em	 todas	 as	 intervenções	 processuais	 a	 critérocessuais	 a
critendo	em	todas	as	intervencoes	erta	da	verdade	e	na	realizacao	estatais
e	privadas	rinios	de	estrita	objectividade.	E,	dotado	de	estatuto	próprio	e
de	 autonomia	 (art.	 219º,	 nº	 2,	 da	 Constituição	 portuguesa)	 ou	 de
independência	funcional	(art.	127	da	Constituição	brasileira),	assim	serve
de	anteparo	da	independência	dos	tribunais	sem	com	eles	se	confundir.

Tal	mudança,	 da	 tripartição	 para	 uma	 pluralidade	 de	 poderes,	 possui	 ainda	 outra
razões:	nenhum	ramo	do	Direito	ou	da	Política	pode	–	e	nem	deve	–	ser	dogmático.
A	ideia	do	dogma	só	é	passível	de	ser	aceita	na	teologia,	nunca	numa	ciência.	Por
isso,	 causa	 surpresa	 tal	 princípio	 da	 tripartição	 ainda	 continuar	 sendo	 defendido
com	 tanta	 veemência,	 sem	praticamente	 nenhuma	 contestação,	 demonstrando	 falta
de	raciocínio	crítico,	num	processo	automático	de	aceitação.

O	 comportamento,	 porém,	 de	 se	 aceitar	 certas	 teses	 das	 Ciências	 Humanas	 e	 no
Direito	 como	 absolutamente	 verdadeiros	 é	 mais	 comum	 do	 que	 se	 pensa.	 Certas
noções	 ou	 princípios	 –	 como	 este	 –	 são	 em	 algumas	 áreas	 do	 conhecimento
simplesmente	 repassadas	 e	 “aceitas”	 aprioristicamente.	 Isso	 é	 explicado	 por
Roberto	 Mangabeira	 Unger,	 onde,	 apesar	 de	 não	 se	 referir	 especificamente	 ao
pórtico	da	separação	dos	poderes,	seu	raciocínio	pode	ser	perfeitamente	utilizável	à
espécie.	Em	sua	análise,	o	Professor	de	Harvard	cognominou	tais	tipos	de	atitude	de



aceitação	automática,	mesmo	no	campo	científico,	de	“fetichismo	institucional”:

O	fetichismo	institucional	é	um	tipo	de	superstição	que	permeia	a	cultura
contemporânea.	 Ele	 penetra	 cada	 uma	 das	 disciplinas	 mencionadas
anteriormente,	e	informa	a	linguagem	e	os	debates	da	política	comum.	A
idéia	 de	 esclarecimento,	 ora	 antiquada,	 seria,	 hoje,	mais	 bem	aplicada	 a
esforços	 para	 afastar	 o	 fetichismo	 institucional	 que	 vicia	 doutrinas
ortodoxas	em	cada	uma	das	disciplinas	sociais.	Afastá-lo	seria	o	trabalho
em	tempo	integral	de	uma	geração	de	críticos	sociais	e	cientistas	sociais.
(UNGER,	2004,	p.17)

Tal	interpretação	conservadora	corresponde	ao	pendor	bacharelesco	incrustado	na
doutrina	brasileira,	 ligado	ao	“fetichismo	 institucional”	apontado	por	Mangabeira
Unger	 e,	 de	 forma	 complementar	 e	 análoga,	 mencionada	 por	 Antonio	 Carlos
Wolkmer:

Não	resta	dúvida	de	que,	na	construção	da	ordem	burguesa	nacional,	tais
implicações	 definem	um	 imaginário	 jurídico	 complexo,	 desdobrado	 em
duas	 atuações	 ideológicas	 muito	 claras	 e	 distintas:	 a	 personalidade	 do
“bacharel	 strictu	 sensu”	 e	 a	 notoriedade	 “respeitável”	 do	 jurista.
Certamente	que	esses	operadores	jurídicos	tiveram,	cada	qual,	uma	função
expressiva	no	processo	de	ideologiçação	do	saber	hegemônico	instituído.

Em	suas	memórias,	Afonso	Arinos	descreve	que	a	herança	luso-coimbrã
favoreceu	o	desenvolvimento	de	uma	intelectualidade	jurídica	constituída
por	 juristas	 e	 bacharéis.	 O	 “judicismo”	 estaria	 associado	 a	 posturas
teóricas,	à	abstração	filosófica	e	científica,	à	inadequação	com	a	política
militante	e	a	maior	capacidade	indutiva,	apta	a	extrair	e	criar	o	Direito	a
partir	 da	 dinâmica	 social,	 “sempre	 aberta	 às	mudanças,	 às	 inovações	 da
realidade	 vital,	 seja	 na	 direção	 evolutiva	 (como	 Tobias),	 seja	 na
orientação	 reacionária	 (como	 Campos)”.	 Já	 o	 “bacharelismo”,	 por
natureza,	 expressaria	 um	 pendor	 para	 questões	 não	 especulativas,	 mais
afeito	 à	 mecânica	 exegética,	 estilística	 e	 interpretativa,	 resultando	 no
apego	 às	 “fórmulas	 consagradas,	 à	 imutabilidade	 das	 estruturas”,	 aos
padrões	 prefixados	 e	 aos	 valores	 identificados	 com	 a	 conservação.
(WOLKMER,	2000).

Tal	 formação	 conservadora	 e	 elitista	 não	 foi	 apenas	 exclusividade	 brasileira.	 Na
verdade,	 refletiu-se	 de	 onde	 nos	 inspiramos,	 do	 modelo	 europeu,	 burocratizado,



especialmente	 para	 o	 recrutamento	 dos	 integrantes	 do	 Poder	 Judiciário,	 como
aponta	o	autor	espanhol	David	Ordónez	Solis:

Em	el	continente	europeo,	a	partir	del	siglo	XIX,	se	pone	em	marcha	um
modelo	de	juez	funcionário,	que	aún	pervive	em	sus	líneas	básicas,	que	es
reclutado,	 generalmente	 entre	 los	 jóvenes	 licenciados,	 al	 modo	 de	 los
funcionários	estatales	y	se	le	somete	a	uma	formación	y	a	um	sistema	de
promoción	 prácticamente	 idêntico	 al	 funcionarial;	 de	 hecho,	 su
dependência	 presupuestaria	 del	 Ministerio	 de	 Justicia	 lo	 atestigua:	 “la
atribución	 del	 nombramiento	 de	 los	magistrados	 al	 Poder	 Ejecutivo	 [se
compensa]	com	la	contrapartida	de	la	inamovilidad”	(ORDÓNEZ	SOLIS,
2004:53).

Ou	seja:	historicamente	e	em	seu	início,	mesmo	o	Judiciário,	tendo	tido	como	após
as	revoluções	liberais	burguesas	como	independente	e	inamovível,	não	era	nem	de
longe	assim	na	práxis	do	século	XIX	na	Europa.	Evoluções	paulatinas	ocorreram,
até	 que	 cotidianamente	 ser	 a	 inamovibilidade	 caracterizada	 como	 um	 dos	 seus
apanágios	 fundamentais	 garantidores	 do	 princípio	 do	 juiz	 natural	 e,	 por
consequência,	da	necessária	imparcialidade.

A	defesa	de	uma	“pluralidade”	de	poderes	 (rectius:	órgãos	com	funções	distintas)
faz-se	 ainda	 mais	 importante	 para	 evitar	 confusões	 que	 já	 estão	 ocorrendo	 com
frequência	ao	redor	da	doutrina,	especialmente	da	estrangeira.	A	saber,	onde	estaria
inserido	o	Ministério	Público,	 a	 figura	do	Ombusdman,	 do	Ouvidor	 da	República
(Portugal)	e,	principalmente,	dos	Tribunais	Constitucionais.

O	que	se	quer	afirmar	é	que	não	se	 tratam	 tais	órgãos,	quando	previstos	em	uma
Constituição,	como	órgãos	sui	generis,	como	defendem	alguns,	mas	sim	de	outros
poderes	(se	se	quiser	adotar	uma	linguagem	de	mais	fácil	entendimento).

A	aceitação	de	mais	“poderes”,	desde	que	previstos	em	uma	Constituição,	ao	invés
de	 três,	 como	 já	dito,	 reforça	o	núcleo	central	 do	princípio	da	 “separação”.	Mais
órgãos	 de	 controle	 significa	 maior	 possibilidade	 de	 fiscalização	 do	 abuso	 e	 do
arbítrio.

3.5	 Na	 Constituição	 Brasileira	 de	 1988,	 existência	 de	 mais	 “dois”	 Poderes:	 O
Ministério	Público	e	os	Tribunais	de	Contas.

3.5.1	O	Ministério	Público.	Estrutura	constitucional.

Antes	de	tudo,	tem-se	que	perquirir	sobre	a	essência	do	Ministério	Público,	isto	é,
suas	 características	 que	 o	 individualizam	 e	 distinguem	 dentre	 todos	 os	 demais



integrantes	do	Poder	Público.

A	 característica	 básica	 do	 Ministério	 Público	 reside	 da	 leitura	 do	 art.	 127	 da
Constituição	 Federal	 de	 1988,	 isto	 é,	 instituição	 permanente,	 “incumbindo-lhe	 a
defesa	 da	 ordem	 jurídica,	 do	 regime	 democrático	 e	 dos	 interesses	 sociais	 e
individuais	indisponíveis”.

Disto	se	infere	que,	atributo	essencial	do	Ministério	Público	liga-se	a	sua	função,	de
um	ponto	de	vista	ontológico	(rectius:	essência),	a	saber,	defesa	da	ordem	jurídica,
da	democracia	e	tutor	dos	direitos	indisponíveis.	Bem	diferente	da	existência,	isto	é,
os	 diferentes	modos	 e	 formas	 como	 tal	 órgão	 essencial	 à	manutenção	 do	Estado
Democrático	de	Direito	e	das	práticas	 republicanas	pode	apresentar-se.	Em	outras
palavras,	a	função	é	única	(prevista	no	art.	127	CF),	as	competências	é	que	poderão
ser	variadas.

Tal	ponto	de	vista	é	respaldado,	com	diferentes	palavras	mas	idêntico	significado,
pelo	 Professor	 e	 ex-Ministro	 do	 STF,	Min.	 Carlos	 Ayres	 de	 Britto	 (2003,	 p.	 95)
(grifo	nosso):

(...)	é	preciso	conceituar	função	e	competência	como	coisas	distintas,	pois
a	função	é	uma	só,	e	as	competências	é	que	são	múltiplas

......................................................................................................................

5.2	Primeiro,	lógico,	vem	a	função,	que	é	a	atividade	típica	de	um	órgão.
Atividade	que	põe	o	órgão	em	movimento	e	que	é	a	própria	justificativa
imediata	 desse	 órgão	 (atividade-fim,	 portanto).	 Depois	 é	 que	 vêm	 as
competências,	que	são	poderes	instrumentais	àquela	função.	Meios	para	o
alcance	de	uma	específica	finalidade.

Assim,	 as	 diferentes	 formas	 de	 atuação	 do	Ministério	 Público	 (existência)	 se	 dão
por	 suas	 inúmeras	 competências	possíveis,	 amplamente	 alargadas,	 com	o	advento
da	Constituição	Federal	de	1988,	no	art.	129.

E	o	art.	129	da	Carta	Magna	prevê	diferentes	competências	ao	Ministério	Público,
vale	 dizer,	 modos	 de	 existência	 (rectius:	 atuação)	 diferentes.	 E	 tal	 lista	 de
atribuições	é	exemplificativa	e	não	exaustiva.

Em	outras	palavras:	isto	não	significa	que	todos	os	membros	do	Ministério	Público
possam	 realizar	 todas	 as	 competências	 fixadas	 no	 art.	 129.	 E	 tal	 restrição	 a
diferentes	categorias	do	Ministério	Público	não	desnatura	sua	função,	ao	contrário,
a	confirma.



Exemplificando,	 pode-se	 citar	 o	 Ministério	 Público	 do	 Trabalho	 e	 o	 Ministério
Público	 Militar,	 ambos	 integrantes	 do	 Ministério	 Público	 da	 União.	 Ninguém
contesta	serem	ambos	integrantes	do	Ministério	Público.	Tanto	isto	é	verdade,	não
somente	 por	 expressa	 previsão	 constitucional	 (Art.	 128	 –	 O	 Ministério	 Público
abrange:	 I	 –	 o	 Ministério	 Público	 da	 União,	 que	 compreende:	 b)	 o	 Ministério
Público	 do	 Trabalho;	 c)	 o	 Ministério	 Público	 Militar),	 mas	 também	 pela
regulamentação	 infraconstitucional,	 a	 saber,	 Lei	 Complementar	 nº	 75/93	 (dispõe
sobre	a	organização	e	atribuições	do	Ministério	Público	da	União).

Quanto	a	Lei	Complementar	Federal	nº	75/93,	nesta	consta	a	regulamentação,	tanto
do	 Ministério	 Público	 do	 Trabalho,	 quanto	 do	 Ministério	 Público	 Militar.	 Uma
leitura	 dos	 arts.	 83	 a	 115	 nos	 faz	 perceber,	 dentre	 toda	 a	 organização	 relativa	 do
Ministério	 Público	 do	 Trabalho,	 nenhuma	 concessão	 de	 ajuizamento,	 por	 parte
destes	membros	do	Parquet,	de	ações	penais.	Do	modo	análogo,	quando	da	leitura
dos	 arts.	 116/148	 (organização	 e	 atribuições	 do	Ministério	Público	Militar),	 onde
estes	não	podem	ajuizar	ações	civis	públicas.

Já	a	leitura	dos	arts.	83,	116	e	117	da	Lei	Orgânica	do	MPU	nos	leva	a	irrefutáveis
constatações.	O	Ministério	Público	do	Trabalho	não	pode	–	não	possui	competência
–	para	ajuizar	ações	penais,	nem	mesmo	ações	de	improbidade	administrativa.	Já	o
Ministério	 Público	Militar	 somente	 atua	 na	 área	 penal,	 não	 possuindo	 atribuições
(rectius:	competência)	de	ajuizar	ações	civis	públicas,	de	atuar	de	forma	afirmativa
para	com	os	indígenas	etc.	E	ninguém	contesta	serem	estes	dois	órgãos	“espécies”
do	 “gênero”	Ministério	 Público.	 Ambos	 praticam	 relevantes	 atribuições	 em	 seus
específicos	ramos	de	atuação.

E	 característica	 necessária	 para	 o	 cumprimento	 de	 tais	 atribuições	 em	 suas
diferentes	 categorias	 de	 atividades	 é,	 principalmente,	 a	 independência	 funcional,
prevista	expressamente	no	§	1º	do	art.	127	da	Carta	Política	 (“Art.	127...	§	1º	São
princípios	 institucionais	 do	 Ministério	 Público	 a	 unidade,	 a	 indivisibilidade	 e	 a
INDEPENDÊNCIA	FUNCIONAL).

A	independência	funcional	é	o	apanágio	sem	o	qual	as	características	essenciais	do
Ministério	 Público	 –	 e	 das	 demais	 instituições	 do	 Estado	 -	 simplesmente	 não
funcionam,	 vale	 dizer,	 sem	 independência,	 a	 essência	 do	 Ministério	 Público
simplesmente	 não	 vale,	 é	 letra	 morta.	 Assim,	 a	 independência	 funcional	 é
pressuposto	para	a	manutenção	das	características	do	art.	127	constitucional.

O	 STF,	 entendendo	 o	 engrandecimento	 das	 atividades	 do	 MP	 com	 o	 advento	 da
Carta	de	1988,	não	arreda	deste	entendimento:



É	indispensável	que	o	Ministério	Público	ostente,	em	face	do	ordenamento
constitucional	 vigente,	 especial	 posição	 na	 estrutura	 do	 poder	 estatal.	A
independência	 institucional	 constitui	 uma	 das	 mais	 expressivas
prerrogativas	 político-jurídicas	 do	 Parquet,	 na	 medida	 em	 que	 lhe
assegura	 o	 desempenho,	 em	 toda	 a	 sua	 plenitude	 e	 extensão,	 das
atribuições	a	ele	conferidas22.

O	Ministério	 Público	 não	 constitui	 órgão	 auxiliar	 do	Governo.	 É-lhe
estranha,	 no	 domínio	 de	 suas	 atividades	 institucionais,	 essa	 função
subalterna.	A	atuação	independente	dessa	instituição	e	do	membro	que
a	integra	impõe-se	como	exigência	de	respeito	aos	direitos	individuais	e
coletivos	 e	 delineia-se	 como	 fator	 de	 certeza	 quanto	 à	 efetiva
submissão	dos	poderes	à	lei	e	à	ordem	jurídica23.

A	 função	 típica	 do	 Ministério	 Público	 encontra-se	 prevista	 no	 art.	 127	 e	 129
(atribuições)	da	Constituição.	Em	síntese,	funcionar	como	custos	legis	e	provocar	a
jurisdição,	sempre	que	se	verificar	a	violação	de	direitos	“indisponíveis”.	Ora,	se	o
MP	 age	 de	 ofício,	 significa	 dizer	 que	 ele	 não	 decide	 conflitos	 (julgar),	 nem
administra	 (executa)	 ou	 legisla.	 Por	 tal	 raciocínio,	 o	MP	 não	 estaria	 inserido	 em
nenhum	dos	“três”	poderes,	pois	não	realiza	nenhuma	de	suas	funções	típicas!

Se	 se	 acrescentar	 que	 ao	 Ministério	 Público	 deve	 ser	 conferidas	 “independência
funcional”	e	autonomia	orçamentária	e	administrativa	(art.	127	e	parágrafos),	e	com
garantias	funcionais	a	lhe	garantirem	independência	de	atuação	(art.	128,	§	5),	nos
moldes	da	concedida	aos	membros	da	magistratura,	 forçoso	é	concluir	que	o	MP
encontra-se	em	nova	tipologia	dentro	de	nossa	estrutura	de	Estado.

3.5.2	Os	Tribunais	de	Contas.	

De	modo	 análogo,	 os	 Tribunais	 de	 Contas.	 Seus	 integrantes	 possuem	 as	mesmas
garantias	dos	membros	da	magistratura	(no	TCU,	das	do	STJ;	nos	TCE’s	e	TCM’s,
os	 dos	 Tribunais	 de	 Justiça	 dos	 Estados).	 Além	 disso,	 no	 rol	 de	 competências
funcionais	 previstas	 no	 art.	 71	 da	 Constituição,	 constam	 funções	 típicas	 que	 só
existem	para	tais	órgãos.

Na	medida	em	que	se	vincula	–	ou	que	se	tenta	vincular	-	os	Tribunais	de	Contas	aos
Poderes	Legislativos,	daqueles	se	estão	retirando	um	dos	seus	atributos	principais,
que	também	é	o	da	independência.

Afinal	 de	 contas	 (o	 trocadilho	 é	 inevitável)	 as	 Cortes	 de	 Contas	 realizam	 os
denominados	“processos	de	tomadas	de	contas”,	sindicando	os	dinheiros	públicos.



E	 para	 tanto,	 necessitam	 de	 autonomia	 administrativa	 e	 orçamentária,	 além	 de
independência	 de	 atuação.	Mais	 especificamente,	 Carlos	Ayres	 de	Britto	 (2003,	 p.
91-92):

3.1	Diga-se,	mais:	além	de	não	ser	órgão	do	Poder	Legislativo,	o	Tribunal
de	Contas	da	União	não	é	órgão	do	Parlamento	Nacional,	naquele	sentido
de	inferioridade	hierárquica	ou	subalternidade	funcional.	(...)	o	fato	é	que
o	Tribunal	de	Contas	da	União	desfruta	desse	altaneiro	status	normativo
da	 autonomia.	Donde	 o	 acréscimo	 de	 idéia	 que	 estou	 a	 fazer:	 quando	 a
Constituição	diz	 que	o	Congresso	Nacional	 exercerá	 o	 controle	 externo
‘com	 o	 auxílio	 do	 Tribunal	 de	 Contas	 da	 União’	 (art.	 71),	 tenho	 como
certo	que	está	a	 falar	de	‘auxílio’	do	mesmo	modo	como	a	Constituição
fala	do	Ministério	Público	perante	o	Poder	Judiciário.	Quero	dizer:	não	se
pode	exercer	a	jurisdição	senão	com	a	participação	do	Ministério	Público.
Senão	 com	 a	 obrigatória	 participação	 ou	 o	 compulsório	 auxílio	 do
Ministério	 Público.	 Uma	 só	 função	 (a	 jurisdicional),	 com	 dois
diferenciados	órgãos	a	servi-la.	Sem	que	se	possa	falar	de	superioridade
de	um	perante	o	outro.

3.2	As	proposições	se	encaixam.	Não	sendo	órgão	do	Poder	Legislativo,
nenhum	Tribunal	de	Contas	opera	no	campo	da	subalterna	auxiliaridade.
Tanto	 assim	 que	 parte	 das	 competências	 que	 a	 Magna	 Lei	 confere	 ao
Tribunal	 de	 Contas	 da	 União	 nem	 passa	 pelo	 crivo	 do	 Congresso
Nacional	 ou	de	qualquer	das	Casas	Legislativas	Federais	 (bastando	 citar
os	incisos	III,	VI	e	IX	do	art.	71).	O	Tribunal	de	Contas	da	União	posta-se
é	 como	 órgão	 da	 pessoa	 jurídica	 ‘União’,	diretamente,	 sem	 pertencer	 a
qualquer	 dos	 três	 Poderes	 Federais.	 Exatamente	 como	 sucede	 com	 o
Ministério	Público,	na	legenda	do	art.	128	da	Constituição,	incisos	I	e	II.

......................................................................................................................

3.4	O	que	se	precisa	entender	é	muito	simples.	(...)	algumas	atividades	de
controle	 nascem	 e	 morrem	 do	 lado	 de	 fora	 das	 Casas	 Legislativas.	 A
partir	 da	 consideração	 de	 que	 as	 próprias	 unidades	 administrativas	 do
Poder	Legislativo	Federal	 são	 fiscalizadas	 é	pelo	Tribunal	de	Contas	da
União	 (inciso	 IV	 do	 art.	 71	 da	 CF).	 como	 poderia,	 então,	 o	 Poder
administrativamente	fiscalizado	sobrepairar	sobre	o	órgão	fiscalizante?

De	 fato.	 Numa	 República	 faz-se	 fundamental	 existirem	 órgãos	 de	 controle	 e	 de
responsabilização	 das	 autoridades.	 Até	 mesmo	 porque	 a	 possibilidade	 de
responsabilização	 do	 agente	 público	 é	 um	 dos	 corolários	 mais	 importantes	 do



princípio	 republicano.	 Assim,	 coerente	 com	 tal	 doutrina,	 o	 controle	 externo
realizado	 por	 outros	 órgãos	 –	 onde	 se	 sobressai	 desta	 maneira	 os	 Tribunais	 de
Contas	 –	 é	 fundamental.	 Tal	 controle	 externo	 exercido	 por	 tais	 Cortes	 de	Contas
(afinal,	por	expressa	previsão	do	art.	75	da	CF/88,	o	que	vale	para	o	TCU	deve	ser
obrigatoriamente	 reproduzido	 para	 os	 TCE’s	 e	 TCM’s,	 por	 ser	 um	 princípio
constitucional	 extensível)	 deve	 dar-se,	 principalmente,	 pela	 verificação	 da	 lei
orçamentária	(onde	esta,	no	cotidiano	da	Administração	Pública,	passa	a	ser	o	mais
importante	das	normas	para	a	gestão).

3.5.3	Conclusões	parciais.

Assim,	 concordando	com	o	 raciocínio	de	que	não	mais	 se	 justifica	 esta	 aceitação
dogmática	 de	 “tripartição”	 dos	 poderes,	 entende-se	 que	 no	 Brasil,	 com	 a	 nova
estruturação	 constitucional	 do	 Ministério	 Público,	 nos	 arts.	 127	 a	 130,	 e	 dos
Tribunais	 de	 Contas,	 nos	 arts.	 70	 a	 75,	 tais	 órgãos	 se	 perfilam	 como	 novos
“poderes”	em	nossa	República.

E	 isso	 pode	 ser	 comprovado	 pela	 verificação	 das	 funções	 típicas	 e	 atípicas,	 vale
dizer,	pela	análise	das	competências	de	cada	um	destes	órgãos	e	pela	existência	ou
não,	no	MP	e	Tribunais	de	Contas,	da	independência	funcional.

Mais	uma	vez,	Marçal	Justen	Filho	(2005,	p.	27):

Mas,	 no	Brasil,	 é	 evidente	 a	 existência	 de	 cinco	Poderes,	 na	medida	 em
que	 nem	 o	 Ministério	 Público	 nem	 o	 Tribunal	 de	 Contas	 podem	 ser
reputados	 como	 integrados	 em	 um	 dos	 outros	 três	 Poderes.	 É	 correto
afirmar	 que	 existem,	 no	 Brasil,	 cinco	 Poderes,	 porque	 o	 Ministério
Público	 e	 o	 Tribunal	 de	 Contas	 recebem,	 por	 parte	 da	 Constituição
Federal,	 um	 tratamento	 que	 lhes	 assegura	 autonomia	 estrutural	 e
identidade	 funcional.	 A	 procedência	 do	 raciocínio	 não	 é	 afetada	 pela
constatação	 de	 que	 a	 Constituição	 os	 mantém	 formalmente	 como
integrantes	de	outros	Poderes:	o	Ministério	Público	é	tratado	como	parte
do	 Poder	 Executivo,	 e	 o	 Tribunal	 de	 Contas	 como	 órgão	 auxiliar	 do
Legislativo.	Mas	ambos	são	dotados	de	funções	próprias,	inconfundíveis	e
privativas.	Ou	seja,	as	atribuições	do	Ministério	Público	e	do	Tribunal	de
Contas	 não	 podem	 ser	 exercitadas	 senão	 por	 eles	 próprios.	Mais	 ainda,
ambas	as	 instituições	 têm	estrutura	organizacional	própria	e	autônoma	e
seus	 exercentes	 são	 dotados	 de	 garantias	 destinadas	 a	 assegurar	 seu
funcionamento	autônomo	e	o	controle	sobre	os	outros	Poderes.

Enfim,	 são	 estruturas	 organizacionais	 autônomas	 a	 que	 correspondem



funções	 inconfundíveis.	 Tudo	 o	 que	 caracteriza	 de	 um	 “poder”	 está
presente	na	disciplina	constitucional	do	Ministério	Público	e	do	Tribunal
de	Contas.	Só	não	têm	a	denominação	formal	de	Poder.

Neste	 sentido,	mera	menção	 literal	 ao	 artigo	 2º	 da	Constituição	 de	 1988	 limita	 o
entendimento	 da	 maior	 necessidade	 de	 representatividade	 dos	 órgãos	 estatais.
Primeiro,	 pela	 necessidade	 de	 utilizar	 uma	 interpretação	 sistemática,	 além	 do
princípio	da	unidade	da	constituição	e	da	harmonização	prática,	em	detrimento	de
um	 princípio	 literal	 de	 interpretação,	 de	 longe	 o	 mais	 pobre.	 De	 outro	 porque,
como	já	se	viu,	tal	artigo	2º	tão	somente	repetiu,	quase	que	literalmente,	trecho	da
obra	de	Montesquieu	e	de	Hamilton,	pinçado	da	Constituição	norte-americana,	que
muito	influenciou	na	elaboração	da	Carta	de	1891,	por	intermédio	de	Rui	Barbosa.
E	terceiro,	também	já	demonstrado,	pela	falta	de	legitimidade	de	tal	dispositivo,	por
fraude	constitucional.	Em	outras	palavras:	tal	artigo	não	foi	votado	pela	Assembleia
Nacional	 Constituinte	 de	 1987/88,	 mas	 colocado	 sem	 votação,	 às	 vésperas	 da
promulgação	 da	 Constituição,	 como	 já	 foi	 confessado	 pelo	 ex-Ministro	 do
Supremo,	Nelson	Jobim.

Há	muitas	 resistências	 porém,	 a	 tais	mudanças.	 Setores	 –	 poucos	 -	 da	 doutrina	 já
perceberam	tal	discussão,	mas	reiteram	pela	permanência	do	tríptico.	A	indicação	é
de	Medauar	(2003,	p.122):

Apesar	 do	 reconhecimento	 geral	 da	 inadequação	 da	 clássica	 separação
dos	poderes	ao	Estado	contemporâneo,	a	doutrina,	mesmo	a	mais	crítica,
busca	 justificar	 a	 sua	 permanência.	 Por	 exemplo,	Démichel,	 após	 expor
um	 rol	de	 argumentos	para	demonstrar	 as	 incoerências	da	 separação	de
poderes,	 observa	 não	 ser	 possível	 renunciar	 à	 mesma,	 devendo-se
preservar	 o	 que	 permanece	 dela;	 no	 contexto	 atual	 representa	 uma
garantia	 da	 democracia;	 isso	 porque	 a	 confusão	 de	 poderes	 ocorre	 em
benefício	do	Executivo	e	este	tradicionalmente	é	homogêneo	do	ponto	de
vista	 das	 orientações	 políticas,	 pois	 a	 oposição	 só	 existe	 no	 interior	 do
Legislativo;	portanto,	defender	a	separação	de	poderes	significa	defender
a	possibilidade	de	oposição,	defender	o	pluralismo.

O	 termo	 chave	 é	 pois,	 legitimidade,	 e	 a	 legitimidade	 torna-se	 cada	 vez	 mais
imbricada	com	a	práxis	constitucional.	Desta	forma,	como	estabelece	Müller,

Se	já	a	textificação	do	poder	constituinte	deve	ser	critério	de	aferição	de
legitimidade,	 este	 legitima	 somente	 à	 medida	 que	 a	 práxis	 jurídica
continua	 em	 conformidade	 com	 os	 respectivos	 textos	 de	 normas	 (do
poder	constituinte).	Nesse	 tipo	de	Estado,	o	‘poder	constituinte’	sublima-



se,	por	um	lado,	na	normatividade	no	sentido	da	riqueza	de	conteúdos	que,
no	 entanto,	 não	 pode,	 enquanto	 normatividade,	 ser	 intencionada	 em
termos	 diretamente	 fáticos,	 mas	 em	 termos	 que	 fornecem	 apenas	 um
critério	 indireto	 de	 aferição:	 um	 dos	 dois	 tipos	 fundamentais	 da
constituição	da	Constituição.

O	 poder	 constituinte	 nesse	 sentido	 elaborado	 não	 é,	 por	 um	 lado,	 uma
norma	positivamente	formulada	do	início	até	o	fim,	mas,	por	outro,	uma
norma	 aceitável	 como	 princípio	 constitucional	 rico	 em	 conteúdos,	 no
quadro	dessa	tradição	e	desse	tipo	de	Constituição.	Como	qualquer	norma
jurídica	(o	que	 já	basta	para	que	não	seja	necessário	mobilizar	o	direito
natural),	 esta	 também	 não	 é	 uma	 ordem	 materialmente	 vazia,	 mas	 um
modelo	 de	 ordenamento	 materialmente	 determinado,	 cujos	 elementos
materiais	 atuam	 de	 modo	 co-normativo,	 conforme	 a	 concretização
defensável	no	quadro	do	Estado	de	Direito.	Como	norma,	ela	 também	é
uma	decisão	voluntarista	(Dezision)	pura,	materialmente	vazia,	em	nome
da	decisão	voluntarista,	mas	uma	decisão	(Entscheidung)	cujos	elementos
materiais	 se	 inserem	 nesse	 caso	 no	 complexo	 da	 legitimação	 do	 poder
estatal.	(2004:31/32)

CONCLUSÕES

Em	suma:	uma	pluralidade	de	poderes	submetido	à	Constituição	estabiliza	o	sistema
democrático.	A	democracia	deve	ser	entendida	como	um	processo	necessariamente
complexo,	uma	teia,	que	estabiliza	o	sistema.	E	em	assim	sendo:

1.	É	consensual	o	entendimento	de	que	o	conceito	de	Política	encontra-se	imbricado
com	o	de	Poder.		Importante	ainda	ressaltar	os	três	critérios	de	classificar	as	formas
de	poder:	o	econômico,	o	ideológico	e	o	político	strictu	sensu.	

2.	A	relação	entre	política	e	direito	é	um	problema	de	interdependência	recíproca.	A
política	tem	a	ver	com	o	direito	sob	dois	pontos	de	vista:	enquanto	a	ação	política	se
exerce	através	do	direito,	e	enquanto	o	direito	delimita	e	disciplina	a	ação	política,
especialmente	e	principalmente	pelo	Direito	Constitucional.

3.	Uma	teoria	do	Direito	Constitucional	também	é	uma	teoria	política,	vez	que	mexe
com	o	próprio	conceito	de	poder,	isto	é,	decidir	e	implementar	decisões	em	nome	do
povo,	de	acordo	com	uma	competência	constitucionalmente	firmada.

4.	O	termo	“separação	de	poderes”	só	permanece	por	mera	tradição,	que	se	repete



nos	 textos	 constitucionais.	 O	 termo	 é	 atécnico	 porque	 o	 poder,	 decorrente	 da
soberania	 de	 um	 Estado	 é	 uno,	 indivisível,	 pois	 que	 a	 soberania	 é	 uma	 só.	 E	 a
soberania	é	uma	só	porque	o	titular	do	poder	soberano	é	o	povo,	que	é	–	e	só	pode
ser	–	único.	

5.	A	 teoria	 da	 separação	 de	 poderes	 foi	 colocada	 inicialmente	 por	Aristóteles,	 e,
após,	 no	 Iluminismo,	 por	 John	 Locke	 e	 Montesquieu.	 Os	 filósofos	 iluministas
partiram	 da	 premissa	 de	 que	 quem	 tem	 poder	 possui	 uma	 tendência	 a	 querer
acumular	mais	poder,	levando	consequentemente	a	abusos	e	desvios.	

6.	 O	 objetivo	 principal	 de	 Montesquieu	 era	 repartir	 o	 exercício	 do	 poder	 entre
pessoas	distintas,	a	fim	de	impedir	que	sua	concentração	comprometesse	a	liberdade
dos	cidadãos.	Seu	propósito	original	estava,	assim,	em	combater	o	poder	absoluto,
menos	 que	 em	 preconizar	 uma	 técnica	 de	 organização	 racional	 das	 funções
públicas.	A	 ideia	da	 tripartição	 foi	principalmente	 justificada	com	o	 fim	maior	de
limitar	o	poder	político.	

7.	Quanto	 ao	 Judiciário,	 a	 visão	 iluminista	 era	muito	 restritiva,	 segundo	 a	 qual	 o
juiz	seria	um	mero	autômato	que	deveria	apenas	repetir	e	declarar	fielmente	o	que
estivesse	prescrito	na	lei.

8.	O	instituto	dos	freios	e	contrapesos	(checks	and	balances)	e	o	das	funções	típicas
e	 atípicas	 não	 negam	 o	 princípio	 da	 separação,	 antes	 o	 reafirmam.	 Assim	 os
“poderes”	devem	funcionar	em	cooperação,	se	fiscalizando	mutuamente,	de	forma
a	 todos	 eles	 observarem	 e	 serem	 observados	 se	 praticam,	 simultaneamente,	 os
princípios	estabelecidos	na	Constituição.

9.	 A	 aceitação	 de	mais	 “poderes”,	 num	 princípio	 da	 “pluralidade	 de	 poderes”	 ao
invés	da	clássica	teoria	da	“tripartição”,	desde	que	previstos	em	uma	Constituição,
reforça	 o	 núcleo	 central	 do	 princípio	 da	 “separação”.	 Mais	 órgãos	 de	 controle
significa	maior	 possibilidade	 de	 fiscalização	 do	 abuso	 e	 do	 arbítrio.	 Portanto	 na
Constituição	Brasileira	de	1988	foi	previsto	a	existência	de	mais	“dois”	Poderes:	O
Ministério	Público	e	os	Tribunais	de	Contas.

10.	A	função	típica	do	Ministério	Público	encontra-se	prevista	nos	arts.	127	e	129	da
Constituição.	 Em	 síntese,	 funcionar	 como	 custos	 legis	 e	 provocar	 a	 jurisdição,
sempre	que	 se	 verificar	 a	 violação	de	direitos	 “indisponíveis”.	E	 se	 o	MP	age	de
ofício,	 significa	 que	 ele	 não	 decide	 conflitos	 (julgar),	 nem	 administra	 (executa),
muito	menos	legisla.	Por	tal	raciocínio,	o	MP	não	estaria	inserido	em	nenhum	dos
“três”	poderes,	pois	não	realiza	nenhuma	de	suas	funções	típicas.



11.	De	modo	análogo,	os	Tribunais	de	Contas.	Seus	integrantes	possuem	as	mesmas
garantias	dos	membros	da	magistratura	(no	TCU,	das	do	STJ;	nos	TCE’s	e	TCM’s,
os	 dos	 Tribunais	 de	 Justiça	 dos	 Estados).	 Além	 disso,	 no	 rol	 de	 competências
funcionais	 previstas	 no	 art.	 71	 da	 Constituição,	 constam	 funções	 típicas	 que	 só
existem	para	tais	órgãos.
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Violência	contra	as	mulheres	e	as
formas	consensuais	de	administração

de	conflitos†

Tatiana	Santos	Perrone*

Resumo:	 O	 artigo	 propõe	 uma	 reflexão	 sobre	 a	 possibilidade	 de
utilização	de	formas	consensuais	de	administração	de	conflitos	em	casos
que	 envolvem	 violência	 contra	 as	 mulheres.	 A	 reflexão	 parte	 da
constatação	da	complexidade	dos	conflitos	que	envolvem	os	casos,	tendo
em	 vista	 a	 relação	 continuada	 entre	 acusado	 e	 vítima	 e	 as	 múltiplas
demandas	que	envolvem	não	somente	o	direito	penal,	mas	também	direito
civil	e	outras	questões	não	previstas	em	lei.	Para	iniciar	a	discussão,	são
abordadas	 pesquisas	 realizadas	 em	 delegacias	 da	 mulher	 que	 apontam
para	existência	de	interesse	das	vítimas	em	uma	justiça	mais	negocial.	Em
seguida,	são	trazidas	definições	e	traçadas	comparações	entre	duas	formas
consensuais	 de	 resoluções	 de	 conflitos:	 a	 conciliação	 e	 a	 mediação.
Finalmente,	para	examinar	os	obstáculos	e	ampliação	do	acesso	à	justiça
em	 casos	 que	 envolvem	 violência	 contra	 as	 mulheres,	 são	 analisadas
etnografias	de	audiências	de	conciliação	e	de	sessões	de	mediação.

Palavras-chave:	 violência	 contra	 as	 mulheres;	 mediação;	 conciliação;
acesso	à	justiça.

Violence	against	women	and	consensual	forms	of	conflict	management

Abstract:	 This	 article	 examines	 the	 possibility	 of	 engaging	 consensual
forms	of	conflict	management	in	cases	involving	violence	against	women.
This	 discussion	 considers	 the	 complexity	 of	 the	 conflicts	 around	 those
cases,	 the	 ongoing	 relation	 between	 accused	 and	 victim	 and	 the	 several
demands	encompassing	not	only	criminal	law,	but	also	civil	law	and	other



issues	 not	 provided	 for	 by	 law.	 First,	 we	 approach	 several	 researches
carried	 out	 at	 women’s	 protection	 police	 stations	 that	 describes	 the
victim’s	will	to	a	more	negotiated	process	of	justice.	Then,	we	outline	and
compare	 two	 consensual	 forms	 of	 conflict	 resolution:	 conciliation	 and
mediation.	Finally,	 in	order	to	examine	the	restrictions	and	extensions	of
access	 to	 justice	 in	 cases	 involving	violence	 against	women,	we	 analyse
ethnographies	of	conciliation	hearings	and	mediation	sessions.

Keywords:	 violence	 against	 women;	 mediation;	 conciliation;	 access	 to
justice.

Data	de	conclusão	do	artigo:	27	de	fevereiro	de	2016

A	 Lei	 Maria	 da	 Penha	 (LMP),	 promulgada	 em	 07	 de	 agosto	 de	 2006,	 cria
mecanismos	para	coibir	e	prevenir	a	violência	doméstica	e	familiar	contra	a	mulher
e	é	um	importante	instrumento	na	busca	pela	igualdade	de	gênero.	A	lei	não	prevê	a
conciliação,	 pelo	 contrário,	 com	 o	 afastamento	 da	 aplicação	 da	 Lei	 9.099/95,	 lei
duramente	criticada	pelo	tratamento	dado	em	casos	que	envolviam	violência	contra
as	mulheres,	afasta-se	também	a	possibilidade	da	conciliação.	No	caso	da	mediação,
o	 Fórum	Nacional	 de	 Juízes	 de	Violência	Doméstica	 e	 Familiar	 contra	 a	Mulher
(Fonavid)1,	 entende	 que	 pode	 funcionar	 como	 instrumento	 de	 gestão	 de	 conflitos
familiares	 subjacente	 aos	 procedimentos	 e	 processos	 que	 envolvam	 violência
doméstica,	conforme	colocado	no	enunciado	nº	23.

Olhando	 para	 as	 características	 dos	 casos	 em	 que	 são	 aplicadas	 a	 LMP,	 parece
imprescindível	 refletir	 sobre	a	utilização	de	 formas	consensuais	de	administração
de	conflitos	que	 tem	como	proposta	a	construção	de	soluções	através	do	diálogo,
visando	 modificar	 a	 maneira	 como	 os	 envolvidos	 se	 relacionam.	 Vítimas	 e
acusados	muitas	 vezes	 possuem	 relações	 continuadas,	 o	 que	 significa	 dizer	 que	 a
relação	existente	entre	eles	irá	permanecer	independentemente	do	resultado	da	ação
penal	 em	 andamento,	 podendo	 a	 violência	 voltar	 a	 ocorrer.	 Nas	 situações	 que
envolvem	casamento	ou	união	estável,	que	são	os	casos	mais	divulgados,	havendo
filhos	 em	comum,	os	 pais	 deverão	manter	 contato	 após	o	 fim	do	 relacionamento
para	 decidir	 questões	 relacionadas	 aos	 filhos.	 Além	 de	 companheiros	 e	 ex-
companheiros,	os	acusados	também	podem	ser	o	filho,	o	irmão	ou	possuir	alguma
relação	de	parentesco	com	a	vítima.	



As	ocorrências	atendidas	pela	Lei	Maria	da	Penha,	além	de	envolverem	partes	que
possuem	 relações	 continuadas,	 também	 envolvem	 discussões	 sobre	 direitos	 civis,
como	no	 caso	de	 dissolução	de	 casamentos	 e	 uniões	 estáveis	 com	ou	 sem	 filhos.
Essa	constatação	mostra	a	importância	da	inovação	trazida	pela	Lei	Maria	da	Penha,
que	determinou	que	os	Juizados	de	Violência	Doméstica	e	Familiar	contra	a	Mulher
tenham	competência	civil	e	criminal.	Apesar	da	previsão	legal,	o	Fonavid	entende,
em	seu	enunciado	nº	3,	que	a	competência	civil	é	restrita	às	medidas	protetivas	de
urgência,	 devendo	 as	 ações	 relativas	 a	 direito	 de	 família	 serem	 processadas	 e
julgadas	pelas	Varas	de	Família.	Essa	decisão	tirou	a	possibilidade	de	uma	resposta
integral	 ao	 conflito	 existente	 entre	 as	 partes	 no	 Juizado	 de	 Violência	 Doméstica,
devendo	ser	ajuizadas	as	ações	pertinentes	entre	as	mesmas	partes	em	varas	que	não
tem	 conhecimento	 do	 processo	 criminal	 em	 andamento.	 Desse	 modo,	 o	 conflito
existente	 e	 que	 as	 partes	 entendem	 como	 único,	 deve	 ser	 dividido	 em	 caixas
(processos)	 previamente	 definidas	 para	 que	 encontre	 uma	 resposta	 judicial
(Perrone,	2010).	

A	 divisão	 do	 conflito	 em	 diversos	 processo	 é	 problemática	 quando	 envolve
violência	 contra	 as	 mulheres,	 pois	 as	 decisões	 tomadas	 por	 juízes	 das	 Varas	 de
Família	que	não	possuem	conhecimento	do	histórico	de	violências	podem	acirrar	o
conflito	 existente	 acarretando	 novas	 violações	 de	 direitos,	 como	 ocorreu	 em	 um
caso	que	estou	acompanhado	em	minha	pesquisa	de	doutorado.	As	partes	do	caso
em	 questão,	 quando	 foram	 encaminhadas	 para	 mediação	 de	 conflitos	 pelo
magistrado(a)	 responsável	 pelo	 processo	 criminal,	 já	 possuíam	 um	 acordo
realizado	em	uma	Vara	de	Família	referente	a	união	estável,	no	qual	foram	fixados
a	guarda,	visitas	e	alimentos.	Na	ocasião,	 foi	determinada	a	guarda	compartilhada
entre	os	pais	e	divisão	das	despesas	em	partes	iguais,	apesar	de	Thiago2	contar	com
uma	melhor	 condição	 financeira.	 Thiago	 e	 Elena	 dividiam	 o	mesmo	 terreno,	 ela
morava	 na	 casa	 dos	 fundos	 e	 ele	 ocupava	 a	 parte	 da	 frente.	 Os	 móveis	 e
eletrodomésticos	foram	partilhados	dentro	das	possibilidades,	porém	a	máquina	de
lavar	roupa	continuava	sendo	de	uso	comum.	Com	relação	a	parte	criminal,	ambos
lavraram	boletim	de	ocorrência	para	denunciar	agressões	da	outra	parte.

Durante	 as	 sessões	 de	 mediação,	 ficou	 claro	 que	 o	 acordo	 firmado	 na	 Vara	 de
Família	 não	 funcionava	 e	 gerava	mais	 episódios	 de	 violência.	Em	quase	 todas	 as
sessões	 eram	 narradas	 agressões	 mútuas	 através	 do	 uso	 comum	 da	 máquina	 de
lavar	 roupa.	 Roupas	 jogas	 no	 chão	 e	 espalhadas	 pelo	 quintal	 eram	 mostradas
através	de	fotografias.	Além	disso,	a	determinação	da	divisão	de	despesas	em	partes
iguais	 gerou	 uma	 dívida	 de	 Elena	 com	 Thiago,	 o	 qual	 fazia	 questão	 de	 trazer
durante	 as	 sessões	 de	 mediação	 uma	 relação	 de	 compras	 feitas	 acompanhada	 de
notas	 fiscais	e	do	valor	da	parte	que	cabia	a	Elena	pagar.	Elena	sempre	declarava
não	ter	condições	de	arcar	com	tal	valor	e	o	advogado	dela	nunca	se	pronunciou	em



relação	 a	 essa	 dívida.	 A	 guarda	 compartilhada,	 por	 sua	 vez,	 acabou	 provocando
uma	 divisão	 dos	 filhos:	 a	menina	 ficava	 com	o	 pai	 e	 o	menino	 com	 a	mãe,	 e	 as
crianças	 eram	disputadas.	Alienação	parental	 provocada	pelo	pai	 foi	 uma	questão
colocada	pelas	psicólogas	que	atendem	as	crianças	no	projeto	de	mediação.

Esse	caso	mostra	que	o	conflito	envolve	diversas	questões	que	ultrapassam	os	fatos
narrados	no	boletim	de	ocorrência.	Ao	conflito	descrito	no	parágrafo	 anterior,	 o
processo	penal	só	é	capaz	de	dar	a	seguinte	resposta:	culpado	ou	inocente.	Com	o
fim	do	processo	criminal,	as	partes	continuarão	a	dividir	o	terreno,	a	compartilhar
a	 máquina	 de	 lavar	 e	 a	 disputar	 os	 filhos,	 podendo	 gerar	 novos	 boletins	 de
ocorrências	 e	 novas	 sentenças	 determinando	 culpados	 e	 inocentes.	 O	 fim	 do
processo	criminal	não	provocará	necessariamente	o	fim	das	agressões	e	as	partes
não	 poderão	 manifestar	 qual	 solução	 elas	 entendem	 ser	 a	 mais	 adequada	 para	 o
conflito	 em	 questão.	O	 processo	 criminal	 não	 pertence	 à	 vítima	 e	 agressores,	 os
quais	só	poderão	dar	suas	versões	dos	fatos	e	aguardar	a	decisão	final.	A	divisão	do
direito	penal	e	civil,	o	não	tratamento	integral	do	conflito,	possibilita	a	continuação
de	episódios	de	violência.	

Diante	da	complexidade	dos	conflitos	que	envolvem	os	crimes	processados	pela	Lei
11.340/06,	proponho,	no	presente	artigo,	refletir	sobre	a	possibilidade	de	utilização
de	 formas	 consensuais	 de	 administração	 de	 conflitos	 para	 casos	 que	 envolvem
violência	doméstica	e	familiar	contra	a	mulher.	Para	iniciar	a	discussão,	tomo	como
base	 algumas	 pesquisas	 realizadas	 em	Delegacias	 da	Mulher	 e	 que	 apontam	 para
existência	de	interesse	das	vítimas	em	uma	justiça	mais	negocial.	Em	seguida,	falo
sobre	 duas	 formas	 consensuais	 de	 resoluções	 de	 conflitos:	 a	 conciliação	 e	 a
mediação.	 Para	 subsidiar	 a	 discussão	 sobre	 as	 diferenças	 entre	 conciliação	 e
mediação,	 utilizarei	 dados	 da	 minha	 pesquisa	 de	 doutorado	 em	 andamento	 e	 da
minha	 pesquisa	 de	 mestrado.	 Durante	 o	 mestrado,	 realizei	 entrevistas	 com	 35
mulheres	 que	 entravam	 com	 ações	 de	 alimentos	 contra	 o	 pai	 de	 seus	 filhos,
observei	 50	 audiências	 de	 conciliação	 nessa	 ação	 e	 realizei	 duas	 entrevistas	 em
profundidade.	 A	 pesquisa	 de	 doutorado	 consiste	 na	 observação	 de	 mediações	 de
conflitos	 que	 envolvem	 violência	 doméstica	 e	 familiar	 contra	 a	 mulher	 em	 um
projeto	localizado	dentro	de	um	Fórum	da	capital	paulista.	A	maioria	dos	casos	são
encaminhados	 para	 mediação	 pelo(a)	 juiz(a)	 do	 processo	 por	 entender	 que	 há
conflitos	que	podem	ser	trabalhados	na	mediação,	independentemente	do	resultado
do	processo	criminal	que	continua	em	andamento.

Negociando	 na	 delegacia:	 interesse	 por	 uma	 administração	 consensual	 do
conflito?



A	pesquisa	“Violência	contra	a	Mulher	e	as	Práticas	 Institucionais”	 (Brasil,	2015),
realizada	entre	24	de	junho	de	2013	e	28	de	fevereiro	de	2014,	revela	que	80%	das
mulheres	agredidas	não	querem	que	o	autor	da	violência	seja	punido	com	prisão.
Quando	perguntadas	 sobre	o	que	deve	 ser	 feito,	40%	disseram	que	os	 agressores
devem	fazer	 tratamento	psicológico	e/ou	com	assistente	social,	30%	achavam	que
eles	 deveriam	 frequentar	 grupos	 de	 agressores	 para	 se	 conscientizarem	 e	 10%
acham	que	 a	 prestação	 de	 serviço	 à	 comunidade	 é	 a	melhor	 alternativa	 penal.	Os
mesmos	indícios	são	encontrados	em	pesquisas	feitas	em	delegacias	especializadas
no	atendimento	à	mulher:

(...)	 as	 delegacias	 frustram	 aqueles	 que	 apostam	na	 solução	 punitiva	 dos
crimes	 cometidos	 contra	 a	 mulher,	 mas	 a	 positividade	 de	 sua	 atuação
merece	ser	avaliada:	a	busca	pelos	seus	serviços	é,	em	geral,	movida	por
expectativas	 de	 soluções	 em	 curto	 prazo	 para	 conflitos	 estranhos,	 em
princípio,	 à	 linguagem	 e	 aos	 procedimentos	 jurídicos.	 A	 clientela	 que
recorre	 a	 delegacia	 espera	 menos	 a	 consecução	 de	 sentenças	 judiciais,
cujo	desfecho	seria	a	punição	do	acusado,	mas	a	resolução	negociada	de
conflitos	domésticos	aparentemente	inadministráveis.	(Debert,	2006,	p.	33)

Fundamentalmente,	 observei	 um	uso	 da	 queixa	 (Boletim	de	Ocorrência)
como	 mecanismo	 de	 ameaça	 e	 renegociação	 de	 pactos	 conjugais;	 e	 da
intimação,	 por	 sua	 vez,	 apropriada	 como	 mecanismo	 para	 criar	 o
‘diálogo’	 e	 o	 reconhecimento	 da	 ‘culpa’,	 dar	 o	 ‘susto’	 e	 colocar	 o
companheiro	 no	 ‘bom	 caminho’.	 Em	 síntese,	 a	DM	 seria	 um	 espaço	 de
recepção,	 acolha	 de	 queixas,	 de	 exercício	 de	 controvérsia	 apoiado	 na
figura	 da	 autoridade	 policial	 (RIFIOTIS,	 2003,	 2004	 apud	 RIFIOTIS,
2008,	p.	227)

Para	 as	 vítimas,	 a	 busca	 pela	 polícia	 especializada,	 observada	 na	 sua
relação	 e	 seus	 usos	 a	 partir	 da	 DDM,	 dava-se	 não	 com	 o	 intuito	 de
processar	 ou	 aprisionar	 seus	 autores,	 mas	 de	 os	 assustarem	 e,	 assim,
findar	ou	amenizar	o	conflito.	Seus	efeitos	podem	ser	vistos	na	desistência
da	queixa	registrada	pela	vítima	ou	no	abandono	do	Inquérito	Policial	(IP)
instaurado,	 cerca	 de	 80%	 dos	 casos,	 segundo	 uma	 das	 delegadas	 desse
distrito	policial.	Essa	porcentagem,	observada	pela	experiência	cotidiana
dessa	policial,	reforçava,	no	entanto,	um	discurso	bastante	difundido	neste
local,	qual	seja,	o	entendimento	da	polícia	que	a	DDM	é	a	primeira	porta
na	qual	as	vítimas	batem	para	procurar	ajuda.	(ANDRADE,	2012,	p.	48-49)

Os	 excertos	 acima	 apontam	para	 o	 uso	 da	 delegacia	 como	 espaço	 de	 negociação
com	vistas	 a	 cessar	 as	 agressões	 sem	passar	 pela	 criminalização	 do	 agressor.	As



mulheres	buscam	a	delegacia	para	administrar	os	conflitos	existentes,	para	dar	um
susto	 no	 agressor,	 parar	 criar	 a	 possibilidade	 de	 um	 diálogo	 com	 a	 ajuda	 da
delegacia.	Diferente	dos	crimes	comuns,	os	crimes	que	envolvem	relações	de	afeto
e	familiares,	as	vítimas	não	estão	necessariamente	em	busca	de	punição	criminal.

Durante	a	minha	pesquisa	de	mestrado,	também	deparei	com	a	violência	doméstica
e	 familiar	 contra	 a	 mulher	 ao	 entrevistar	 mulheres	 que	 estavam	 entrando	 com
pedido	 de	 pensão	 alimentícia	 contra	 o	 pai	 de	 seus	 filhos.	 Das	 35	 mulheres
entrevistadas,	19	declararam	ter	sofrido	algum	tipo	de	violência	do	ex-companheiro
durante	ou	depois	dos	anos	de	convivência	e	apenas	oito	procuraram	a	delegacia,
sendo	que	três	delas	deram	continuidade	ao	processo.	A	denúncia	foi	apontada	pelas
entrevistadas	como	uma	tentativa	de	parar	com	ameaças	e	agressões,	as	quais	não
foram	 descritas,	 em	 nenhum	momento,	 como	 crimes.	 Elas	 queriam	 regularizar	 a
situação	após	a	separação,	e	suas	expectativas	com	a	denúncia	não	estão	 ligadas	a
uma	 penalização	 do	 agressor,	 mas	 à	 garantia	 de	 um	 cessar	 das	 agressões	 e	 da
conquista	de	direitos	decorrentes	de	uma	separação	(PERRONE,	2010).

A	demanda	dessas	mulheres	está	mais	próxima	da	solução	oferecida	pelas	formas
consensuais	de	administração	de	conflitos	do	que	da	justiça	penal.	Na	justiça	penal,
não	há	espaço	para	a	participação	da	vítima,	ela	se	torna	testemunha	de	seu	próprio
caso	e	não	tem	poder	de	decisão	(Rifiotis,	2008	e	2012).	Já	as	formas	consensuais
de	 administração	 de	 conflitos,	 tais	 como	 a	mediação	 e	 a	 conciliação,	 propõe	 um
papel	 ativo	 para	 partes	 envolvidas	 no	 conflito,	 dando	 voz	 e	 poder	 de	 decisão,
possibilitando	a	construção	conjunta	de	uma	solução	mais	próxima	das	expectativas
das	mulheres.

A	modificação	do	lugar	da	vítima	pode	trazer	uma	maior	satisfação	em	relação	às
soluções	 alcançadas,	 como	 apontam	 Alvarez	 et	 al.	 (2010)	 na	 pesquisa	 sobre	 as
percepções	das	vítimas	e	suas	representações	face	à	efetiva	participação	e	ao	grau
de	satisfação	em	relação	ao	desfecho	processual.	As	entrevistas	realizadas	apontam
que	 a	 satisfação	 das	 vítimas	 está	 ligada	 a	 uma	 maior	 participação	 no	 desfecho
processual	 e	 ao	 atendimento	 de	 suas	 expectativas	 em	 relação	 à	 resolução	 dos
conflitos.	 No	 caso	 de	 vítimas	 de	 violência	 doméstica,	 o	 desfecho	 esperado	 é	 um
cessar	das	agressões	e	a	possibilidade	de	falar	sobre	as	suas	expectativas.	Porém,	os
autores	 observaram	 nas	 Varas	 Criminais	 a	 desconsideração	 de	 demandas
anunciadas,	tais	como	o	medo	de	novas	agressões.

A	pesquisa	aponta	que	a	escuta	das	demandas	é	central	para	a	satisfação	das	vítimas.
Escutar	 a	 demanda	 possibilita	 que	 a	 parte	 tenha	 acesso	 a	 resultados	 individual	 e
socialmente	 justos,	 promovendo	 um	 acesso	 à	 justiça	 em	 seu	 sentido	 amplo3.	 Os
meios	 consensuais	 de	 administração	 de	 conflitos,	 para	 serem	 uma	 resposta	 mais



adequada	 às	pessoas	que	demandam	soluções	negociadas,	 devem	possibilitar	 uma
real	 modificação	 do	 papel	 das	 partes	 e	 possibilitar	 sua	 participação	 no	 desfecho
processual.	 Essa	 é	 a	 proposta	 da	mediação	 e	 da	 conciliação,	 que	 passo	 a	 falar	 a
seguir.

Conciliação	e	Mediação

Conciliação	e	mediação	são	formas	de	administração	de	conflitos,	que	buscam	no
diálogo	 entre	 os	 envolvidos	 a	 construção	 de	 soluções	 conjuntas.	 Um	 marco	 da
expansão	da	conciliação	no	Brasil	ocorreu	no	dia	23	de	agosto	de	2006,	dia	em	que
o	Conselho	Nacional	de	 Justiça	 (CNJ)	deu	 início	 ao	Movimento	pela	Conciliação
que	promove,	desde	então,	semanas	nacionais	pela	conciliação.

No	 ano	 de	 2010,	 foi	 instituída	 a	 Política	 Judiciária	 Nacional	 de	 tratamento	 dos
conflitos	de	interesse	através	da	resolução	nº	125	do	Conselho	Nacional	de	Justiça
(CNJ).	Essa	política	incumbe	aos	órgãos	judiciários	oferecer	os	meios	consensuais
de	solução	de	controvérsias,	em	especial	a	mediação	e	a	conciliação.	A	resolução
regulamenta	a	adequada	formação	de	conciliadores	e	mediadores,	traz	o	código	de
ética	 desses	 profissionais	 e	 determina	 que	 os	 Tribunais	 criem	 os	 Núcleos
Permanentes	 de	 Métodos	 Consensuais	 de	 Solução	 de	 Conflitos	 e	 os	 Centros
Judiciários	 de	 Solução	 de	 Conflitos	 e	 Cidadania	 (CEJUSC).	 A	 resolução	 do	 CNJ
coloca	a	mediação	e	a	conciliação	como	centrais	para	a	Política	Judiciária	Nacional
de	 tratamento	 de	 conflitos	 de	 interesse,	 mas	 não	 traz	 uma	 diferenciação	 dessas
práticas.

Encontramos	 na	 Lei	 Brasileira	 de	 Mediação,	 Lei	 13.140/2015,	 a	 qual	 entrou	 em
vigor	no	final	de	2015,	a	definição	da	mediação	como	“atividade	técnica	exercida
por	terceiro	imparcial	sem	poder	decisório,	que,	escolhido	ou	aceito	pelas	partes,
as	 auxilia	 e	 estimula	 a	 identificar	 ou	 desenvolver	 soluções	 consensuais	 para	 a
controvérsia”.	A	prática	 deve	 ser	 orientada	pelos	 princípios	 da	 imparcialidade	do
mediador,	isonomia	entre	as	partes,	oralidade,	informalidade,	autonomia	da	vontade
das	partes,	busca	do	consenso,	confidencialidade	e	boa-fé.	

Para	Zaparrolli	(2014),	a	solução	da	controvérsia	não	é	central	na	mediação,	sendo
o	objetivo	 a	modificação	 do	 padrão	 de	 comunicação	 e	 de	 relação	 entre	 as	 partes
para	 além	 do	 processo	 de	 mediação.	 A	 autora	 coloca	 que	 a	 mediação	 é	 um
instrumento	de	gestão	de	conflitos	que	pode	ser	utilizado	em	diversos	âmbitos,	com
ou	sem	efeitos	jurídicos	e	é	voltado	às	relações	continuadas.	A	conciliação,	por	sua
vez,	é	um	instrumento	de	gestão	de	disputas	que	se	dá	em	um	espaço	de	validação



ou	 de	 decisão,	 sendo	 a	 conciliação	 uma	 etapa	 voluntária	 ou	 obrigatória,	 e	 não
havendo	acordo	seguirá	o	processo	decisório.

Ana	Lúcia	Pastore	Schristzmeyer	(2012)	coloca	que	na	conciliação	é	central	a	busca
de	 um	 acordo	 e	 o	 sucesso	 da	 conciliação	 é	 medido	 pela	 quantidade	 de	 acordos
celebrados	entre	as	partes.	O	conciliador	pode	sugerir	o	que	fazer,	pode	opinar	na
busca	do	acordo.	A	mediação,	por	sua	vez,	não	tem	o	acordo	como	objetivo,	mas
sim	 o	 estabelecimento	 de	 comunicação	 entre	 as	 partes	 e	 despertar	 a	 capacidade
recíproca	 de	 entendimento.	O	 papel	 do	mediador	 é	 de	 um	 facilitador	 do	 diálogo
para	 que	 as	 partes	 cheguem	 a	 uma	 solução.	 Desse	 modo,	 a	 mediação	 tem	 sido
entendida	 como	mais	 adequada	 a	 conflitos	 em	 que	 as	 partes	 não	 querem	 romper
totalmente	a	relação,	por	serem	elas	continuadas,	como	as	familiares,	empresariais,
trabalhistas	e	de	vizinhança.

Tanto	a	mediação	quanto	a	conciliação	buscam	a	participação	das	partes	em	conflito
na	construção	de	soluções	para	os	casos	em	que	estão	envolvidos,	sendo	a	segunda
bem	mais	rápida	do	que	a	primeira	por	ter	foco	no	estabelecimento	de	um	acordo
sobre	 uma	 questão	 específica.	 É	 essa	 especificidade	 dos	 dois	 instrumentos	 que
permite,	em	tese,	que	a	demanda	dos	envolvidos	seja	escutada	e	colocada	como	uma
questão	 relevante	 a	 ser	 discutida.	 Porém	 há	 a	 necessidade	 de	 se	 olhar	 na	 prática
como	 esses	 instrumentos	 estão	 sendo	 utilizados	 e	 qual	 é	 o	 lugar	 de	 fala	 ocupada
pelas	partes	em	conflito.	No	próximo	item,	abordo	as	diferenças	entre	mediação	e
conciliação	a	partir	de	casos	concretos	para	poder	refletir	sobre	a	sua	aplicação	em
casos	que	envolvem	violência	contra	as	mulheres.

A	mediação	de	conflitos	e	a	violência	doméstica	e	familiar	contra	a	mulher

Baseados	no	enunciado	nº	23	do	Fonavid,	que	coloca	a	possibilidade	de	utilização
da	 mediação	 de	 conflitos	 como	 instrumento	 de	 gestão	 de	 conflitos	 familiar	 em
situações	 que	 envolvam	 violência	 doméstica,	 os	 juízes	 de	 um	 Fórum	 da	 capital
paulista	 encaminham	 casos	 para	 mediação	 de	 conflitos	 a	 ser	 realizada	 por	 um
projeto	que	existe	desde	2005	no	local.		É	nesse	local	que	realizo	a	minha	pesquisa
de	doutorado	desde	agosto	de	2014.

O	projeto	pesquisado	atua	de	forma	independente	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado
de	São	Paulo,	 através	de	parcerias	 firmadas	com	 juízes,	promotores	e	defensores
que	 encaminham	 os	 processos.	 Todos	 os	 casos	 encaminhados	 envolvem	 relações
continuadas	 e	 estão	 ligados	 a	processos	 criminais	 ou	 inquéritos	policiais,	 em	 sua
maioria	 atendidos	 pela	 LMP4.	 Apesar	 de	 estarem	 ligados	 a	 questões	 criminais,	 o



crime	em	si	não	é	objeto	da	mediação	e	 sim	as	diversas	demandas	 trazidas	pelos
mediandos5.	 Em	 nenhuma	 situação	 observada	 até	 o	 momento,	 os	 mediandos
trouxeram	o	episódio	que	culminou	no	processo	criminal	como	uma	questão	a	ser
debatida,	na	maior	parte	das	vezes	discute-se	direitos	decorrentes	da	dissolução	da
união,	divisão	de	bens,	alimentos,	guarda	e	organização	do	dia-a-dia	para	que	sejam
evitados	novos	episódios	de	violência.

Após	o	encaminhamento,	é	agendada	uma	pré-mediação	para	que	seja	explicando	o
que	 é	 o	 projeto,	 como	 o	 trabalho	 é	 realizado	 e	 para	 perguntar	 se	 as	 pessoas
gostariam	 de	 participar,	 já	 que	 a	 participação	 é	 voluntária.	 Havendo	 interesse,	 é
marcada	 a	 primeira	 sessão	 de	 mediação.	 Nessa	 primeira	 sessão	 é	 verificada	 a
existência	 de	 processos	 em	 andamento	 entre	 as	mesmas	 partes	 para	 que	 todos	 os
conflitos/questões	 sejam	 trabalhados	 no	 espaço	 da	 mediação,	 evitando	 que	 as
pessoas	 precisem	 percorrer	 diversos	 trajetos	 para	 entrar	 com	 outros	 processos
contra	a	mesma	pessoa.	O	objetivo	do	projeto	é	trabalhar	com	o	conflito	de	forma
integral,	 visando	 o	 estabelecimento	 de	 diálogo	 e	 evitando	 a	 intensificação	 do
conflito	e	novos	episódios	de	violência.	Também	é	oferecida	a	psicoterapia	breve	e
gratuita,	 pois	 o	 projeto	 entende	 que	 a	 psicoterapia	 é	 fundamental	 para	 o
fortalecimento	da	pessoa	que	está	em	uma	situação	de	desigualdade	frente	ao	outro,
bem	como	para	o	 amadurecimento	das	decisões	a	 serem	 tomadas	no	processo	de
mediação.

Os	 encontros	 de	 mediação	 nunca	 ficam	 restritos	 a	 apenas	 um,	 e	 o	 número	 de
encontros	irá	depender	de	cada	caso.	Cada	encontro	costuma	durar	no	mínimo	uma
hora,	mas	há	sessões	que	chegaram	a	três	horas	de	duração.	No	final	de	cada	sessão
é	 redigido	 um	 termo	 com	 os	 acordos	 provisórios,	 termo	 esse	 que	 sempre	 será
acrescido	das	informações/acordos	realizados	nas	mediações	subsequentes.	O	teor
da	conversa	nunca	vai	para	o	 termo,	apenas	os	acordos	provisórios	e	definitivos,
pois	a	mediação	é	confidencial.	A	regra	de	confidencialidade	não	se	aplica	em	casos
de	violência	contra	menores	e	idosos	e	agora,	pela	Lei	13.140/15,	também	em	caso
de	crime	de	ação	pública.	Com	o	encerramento	da	mediação,	as	pessoas	ainda	serão
monitoradas	para	verificar	o	cumprimento	dos	acordos	e	a	situação	do	conflito.	O
tempo	 que	 durará	 a	 mediação	 dependerá	 de	 cada	 situação.	 Há	 casos	 que	 estou
acompanhando	há	mais	 de	 um	ano	 e	 que	 ainda	 não	 foram	 totalmente	 encerrados,
pois	encontram-se	na	etapa	de	monitoramento	dos	acordos.	Um	desses	casos	é	o	de
Elena	 e	 Thiago,	 citado	 na	 introdução	 do	 artigo,	 o	 qual	 teve	 início	 em	 agosto	 de
2014.

Cabe	 salientar	que	na	mediação	pode	 ser	 feito	um	acordo	sobre	qualquer	questão
que	seja	importante	para	os	envolvidos.	O	acordo	pode	envolver	o	uso	da	máquina
de	lavar,	a	forma	como	passarão	a	se	comunicar,	se	através	de	mensagens	de	celular



ou	 ligações	 telefônicas,	 etc.	 O	 teor	 dos	 acordos	 provisórios	 e	 definitivos
dependerão	 de	 cada	 conflito	 e	 não	 há	 modelos	 pré-existentes,	 cada	 termo	 é
elaborado	em	função	do	que	é	conversado	na	sessão.	

Interessante	 notar	 que,	 por	 estar	 dentro	 de	 um	 Fórum,	 é	 comum	 que	 mediandos
compareçam	 as	 sessões	 munidos	 de	 pastas	 com	 documentos	 visando	 provar	 que
estão	certos	e	que	tem	razão.	Esses	documentos	quase	nunca	são	olhados,	a	não	ser
que	 contenham	 alguma	 informação	 que	 irá	 auxiliar	 no	 andamento	 da	 mediação,
como	é	o	caso	de	contrato	de	compra	e	venda	do	imóvel	que	será	partilhado,	para
ver,	por	exemplo,	se	a	situação	é	regular.

Nesse	 espaço,	 a	 lógica	 adversarial	 convive	 com	 a	 do	 diálogo.	 Uma	 postura	 de
confronto	 entre	 as	 partes	 deve	 ser	 quebrada	 durante	 a	 mediação	 e	 situações
conflituosas	necessitam	de	interferência	do	mediador	para	que	cessem,	visando	não
instaurar	 um	 ambiente	 violento	 e	 conflituoso	 dentro	 da	 sessão.	 A	 linguagem
jurídica	 também	 não	 está	 ausente	 desse	 espaço,	 e	 não	 raro,	 a	 mediadora,	 que	 é
também	advogada,	usa	 termos	 jurídicos	como	se	 fossem	dominados	por	 todos	os
presentes.	 Nas	 mediações	 em	 que	 o	 mediador	 é	 formado	 em	 psicologia,	 a
linguagem	é	menos	jurídica.	

Em	 uma	 sessão	 de	 mediação,	 as	 partes	 são	 incentivadas	 a	 falar	 e	 colocar	 suas
sugestões	e	questões.	Se	forem	identificadas	outras	pessoas	como	parte	do	conflito,
elas	 também	são	convidadas	 a	participar.	Todos	os	 envolvidos	 são	 incentivados	 a
construírem	 soluções	 para	 melhor	 administrarem	 o	 conflito.	 Nas	 mediações
também	é	possível	 trabalhar	questões	de	gênero,	para	que	papéis	 tradicionalmente
vinculados	 a	mulher	 sejam	 redimensionados,	 além	 de	 possibilitar	 a	 discussão	 de
uma	paternidade	mais	participativa.		Esse	é	o	caso	que	trago	a	seguir.

Um	 dos	 casos	 acompanhados	 há	 medida	 protetiva	 de	 urgência	 contra	 o	 ex-
companheiro	proibindo-o	de	se	aproximar	de	Vivian.	Apesar	da	medida	protetiva,
Vivian	 aceitou	 participar	 da	 mediação	 e	 houve	 concordância	 de	 sua	 Defensora
Pública.	A	principal	demanda	de	Vivian	é	uma	maior	presença	do	pai	na	vida	dos
três	filhos	e	de	uma	forma	que	ela	possa	voltar	a	 trabalhar.	Os	parentes	de	Vivian
não	moram	 na	 cidade	 e	 ela	 não	 tem	 com	 quem	 deixar	 os	 filhos	 para	 que	 possa
começar	a	 trabalhar.	Ela	 também	narrou	que	 tem	receio	de	pagar	para	alguém	do
bairro	olhar,	devido	a	um	episódio	que	colocou	a	vida	do	filho	em	risco	da	última
vez	que	contratou	alguém.	Marcos,	pai	das	crianças,	trabalha	à	noite	e	possui	carro.
Diante	do	cenário	narrado,	uma	das	propostas	desenhadas	era	para	Marcos	pegar	os
filhos	na	escola	na	hora	do	almoço	e	levá-los	a	um	projeto	que	eles	participam	no
período	 vespertino,	 cabendo	 a	mãe	 levar	 na	 escola	 e	 buscar	 no	 projeto.	 Para	 os
finais	de	semana	seria	contratada	uma	cuidadora	para	tomar	conta	das	crianças	na



casa	 dos	 pais	 de	 Marcos,	 o	 que	 deixaria	 Vivian	 mais	 tranquila.	 Esse	 desenho
ajudaria	Vivian	 voltar	 a	 trabalhar.	 Ela	 conta	 que	 já	 tinha	 um	 emprego	 garantido,
mas	não	podia	aceitar	por	não	ter	como	realizar	o	transporte	das	crianças	na	hora
do	 almoço	 e	 com	 quem	 deixar	 os	 filhos	 nos	 finais	 de	 semana.	 Diante	 dessa
proposta,	Marcos	questionou	se	não	podia	ser	da	forma	tradicional:	pai	visitando	de
finais	 de	 semana	 a	 cada	 quinze	 dias	 e	 pagando	 pensão	 alimentícia.	 Ele	 coloca
diversos	 obstáculos	 diante	 da	 proposta	 feita,	 mas	 ao	 final	 acaba	 aceitando	 algo
muito	 próximo:	 inicialmente	 faria	 o	 transporte	 e	 depois	 ajudaria	 a	 custear	 um
transporte	 contratado.	 Ele	 também	 ficaria	 com	 as	 crianças	 nos	 finais	 de	 semana,
cabendo	a	ambos	custear	de	uma	cuidadora.	

No	espaço	da	mediação	não	foi	possível	realizar	o	acordo	nos	termos	que	Marcos
gostaria,	 pois	 foi	 colocado	 pelos	 presentes	 que	 os	 cuidados	 com	 as	 crianças	 é
obrigação	de	ambos.	Ao	final	foi	feito	um	termo	com	os	acordos	e	agendado	um
novo	 encontro	 para	 ver	 o	 que	 estava	 funcionando.	 No	 novo	 encontro,	 que
caminhava	 para	 assinatura	 de	 um	 acordo	 bem	 próximo	 ao	 narrado,	 Marcos	 vai
embora	 sem	 assinar	 o	 termo	 final.	Acho	 essa	 atitude	 sintomática	 e	 que	 diz	muito
sobre	 as	 vantagens	 da	 justiça	 tradicional	 para	 Marcos,	 na	 qual	 ele	 muito
provavelmente	 pagaria	 alimentos	 e	 visitaria	 a	 cada	 15	 dias,	 ficando	 a	 mãe
responsável	pelos	cuidados	diários,	reproduzindo	desigualdades	de	gênero.	O	caso
narrado	 durou	mais	 de	 um	 ano	 e	 há	 diversos	 possibilidades	 de	 análise,	mas	 para
esse	 espaço	 foi	 feito	 um	 recorte	 que	 permite	 refletir	 sobre	 a	 possibilidade	 aberta
pela	 mediação	 na	 construção	 de	 acordos	 que	 possibilitam	 um	 maior
compartilhamento	do	cuidado	entre	pais	e	mães,	que	possibilitam	a	construção	de
papéis	mais	igualitários.

O	 caso	 narrado	 aponta	 o	 contrário	 do	 colocado	 pela	 antropóloga	 Laura	 Nader
(1994).	A	autora	aponta	que	para	Alternative	Dispute	Resolution	(ADR)	é	central	a
preservação	das	relações	e	a	capacidade	de	resolver	conflitos	interpessoais,	porém
não	 se	 atém	 às	 desigualdades	 de	 poder	 ou	 às	 injustiças.	A	 autora	 salienta	 que	 em
todos	 os	 casos	 por	 ela	 examinados,	 as	 partes	 mais	 fortes	 preferem	 negociar,
enquanto	a	parte	mais	fraca	prefere	buscar	a	lei.	No	caso	narrado,	a	parte	mais	fraca
é	Vivian,	a	qual	sofreu	violência	de	gênero	de	seu	ex-companheiro,	confirmada	por
Marcos	 e	 pelos	 laudos	 do	 processo,	 e	Vivian	 prefere	 a	mediação.	O	 processo	 de
mediação	e	a	psicoterapia	possibilitaram	o	fortalecimento	de	Vivian,	e	nas	sessões
de	mediação	 foi	 colocada	 uma	 igualdade	 de	 responsabilidade	 de	 pais	 e	mães	 nos
cuidados	diários	e	sustento	das	crianças.	A	parte	mais	forte	prefere	a	lei	ao	evadir
da	 mediação,	 lei	 que	 possibilita	 manter	 a	 desigualdade	 nos	 cuidados	 com	 as
crianças	e	que	favorecem	Marcos.

Entendendo	a	violência	contra	a	mulher	como	expressão	da	desigualdade	de	gênero



e	 poder	 (Pasinato,	 2012),	 e	 as	 possibilidades	 abertas	 pela	 mediação	 pesquisada
apontam	 para	 uma	 justiça	 mais	 igualitária	 quando	 se	 tem	 mediadores	 atentos	 as
desigualdades	 e	 injustiças.	Além	disso,	 a	 psicoterapia	 possibilita	 o	 fortalecimento
das	 mulheres	 que	 passam	 a	 se	 reconhecer	 como	 sujeitos	 de	 direitos.	 Importante
colocar	que	o	princípio	norteador	da	prática	pesquisada	é	não	ir	contra	a	lei	e	não
permitir	 assinaturas	 de	 acordos	 sem	 possibilitar	 reflexões	 a	 partir	 de	 testes	 de
realidade.	 Para	 tanto,	 adota-se	 o	monitoramento	 de	 acordos	 provisórios	 antes	 da
assinatura	de	acordos	definitivos,	para	ver	o	que	funciona	e	o	que	não	funciona	no
dia-a-dia.	E	na	ausência	de	advogados	das	partes,	é	acionada	a	Defensoria	para	que
possa	dar	as	informações	jurídicas	necessárias.	

Com	relação	aos	processos	criminais,	eles	continuam	de	maneira	independente	da
mediação.	Nesses	casos,	a	mediação	não	é	utilizada	como	uma	alternativa	ao	direito
penal,	mas	como	complementar,	na	medida	que	o	projeto	entende	que	a	mediação
pode	 impedir	 novos	 episódios	 de	 violência	 ao	 possibilitar	 uma	 modificação	 na
forma	que	as	pessoas	se	relacionam.

Quando	não	há	escuta:	a	conciliação	no	Jecrim	e	em	ações	de	alimentos

Durante	o	mestrado	(Perrone,	2010	e	2014),	observei	50	audiências	de	conciliação
em	 ações	 de	 alimentos,	 sendo	 que	 uma	 parte	 dessas	 audiências	 foi	 realizada	 por
conciliadores	 voluntários	 no	 Setor	 de	 Conciliação	 e	 outra	 parte	 pelo	 Juiz.	 As
audiências	 observadas	 eram	 vinculadas	 a	 uma	 ação	 de	 alimentos	 proposta	 por
mulheres	contra	os	pais	de	 seus	 filhos.	Nos	dois	 locais	observados,	 as	audiências
eram	únicas	e	rápidas,	duravam	pouco	mais	do	que	10	minutos	e	o	foco	era	o	valor
monetário	 que	 deveria	 ser	 pago	 mensalmente.	 Outras	 questões	 colocadas	 pelas
partes	 não	 eram	 consideradas	 e	 elas	 eram	 alertadas	 que	 ali	 não	 era	 o	 local	 para
discutir	 tais	questões,	não	sendo	 indicado	qual	seria	o	espaço	adequado.	Apenas	a
visita	 dos	 pais	 aos	 filhos	 poderia	 ser	 regulamentada,	 caso	 o	 conciliador
entendessem	 que	 ali	 também	 era	 um	 espaço	 para	 fazer	 esse	 tipo	 de	 acordo.	 	 O
objetivo	central	da	audiência	era	a	finalização	do	processo	através	da	celebração	de
um	acordo,	havendo	apenas	espaço	para	falar	sobre	quanto,	quando	e	como	pagar	a
pensão	alimentícia.

No	caso	das	audiências	realizadas	pelo	Setor	de	Conciliação,	havia	o	agravante	de	a
maioria	 das	 audiências	 iniciarem	 e	 serem	 finalizadas	 sem	 as	 partes	 serem
informadas	que	quem	estava	realizando	a	audiência	era	um	conciliador	voluntário	e
que	 a	 participação	 não	 era	 obrigatória.	 Ocultar	 essas	 informações	 permitia	 que
conciliadores	 forçassem	acordos	não	desejados.	O	objetivo	central	das	audiências



não	era	o	acesso	à	justiça	e	sim	desafogar	o	judiciário	através	de	acordos	firmados
em	audiências	 rápidas,	que	não	permitiam	que	as	partes	entendessem	o	que	estava
ocorrendo.

O	 resultado	 da	 audiência	 não	 correspondia	 às	 expectativas	 das	 mulheres.	 Nas
entrevistas,	elas	relataram	um	desejo	de	papéis	mais	igualitários,	uma	maior	divisão
de	 responsabilidades	 entre	 elas	 e	 os	 pais	 da	 criança.	 Porém,	 ao	 negligenciar
demandas	 colocadas	 durante	 a	 audiência	 de	 conciliação,	 o	 judiciário	 reproduz
desigualdades	ao	determinar	como	a	única	obrigação	paterna	o	sustento	material	da
criança,	cabendo	a	mãe	as	demais	responsabilidades.

Debert	e	Beraldo	de	Oliveira	(2007)	ao	tratar	da	conciliação	que	ocorria	no	Juizado
Especial	Criminal	de	Campinas	(Jecrim)	em	casos	de	violência	doméstica,	apontam
para	a	uma	conciliação	que	visa	o	fim	do	processo	através	da	desistência	da	vítima
em	dar	prosseguimento	ao	feito.	As	autoras	concluem	que	no	Jecrim	não	importa	a
defesa	da	mulher	enquanto	sujeito	de	direitos,	mas	sim	a	preservação	da	família	e
da	 relação.	 A	 instituição	 reificaria	 a	 hierarquia	 entre	 os	 casais	 de	 modo	 a	 não
importunar	o	 trabalho	da	 justiça.	Além	disso,	as	autoras	apontam	que	esse	 tipo	de
crime	ocupa	um	lugar	inferior	na	hierarquia	da	criminalidade	geral	e	os	acusados
não	são	considerados	propriamente	criminosos.	“A	lógica	que	orienta	a	conciliação
nos	juizados	implica	em	uma	solução	rápida,	simples,	 informal	e	econômica	para
os	casos	que	não	deveriam	ocupar	espaço	no	Judiciário,	tampouco	o	tempo	de	seus
agentes.”	(p.	330)

Esses	 dois	 exemplos	 de	 conciliação	 apontam	 a	 conciliação	 utilizada	 para	 uma
rápida	finalização	do	processo	com	o	objetivo	de	desafogar	o	judiciário	e	não	de
promover	um	efetivo	acesso	à	justiça.	Esses	casos	não	promoveram	uma	mudança
do	 lugar	 das	 partes	 dentro	 do	 processo	 judicial,	 as	 quais	 continuaram	 a	 não	 ter
espaço	de	fala	e	poder	de	decisão.	

Outra	 pesquisa	 aponta	 para	 a	 possibilidade	 de	 a	 conciliação	 ser	 um	 espaço	 de
promoção	 direitos,	 desde	 que	 seja	 dada	 voz	 às	 mulheres.	 Montenegro	 (2015)
realizou	pesquisa	de	campo	no	ano	de	2006	no	Juizado	da	Universidade	Católica	de
Pernambuco.	 Esse	 juizado	 possui	 uma	 peculiaridade,	 ele	 se	 especializou	 em
violência	 contra	 a	mulher	 a	 partir	 de	2002,	 passando	 atuar	 exclusivamente	 com	a
delegacia	da	mulher	de	Recife.	O	juizado	realizava	a	audiência	de	conciliação	antes
de	 realizar	 a	 audiência	 de	 transação	 penal.	 Quem	 presidia	 a	 audiência	 era	 um
conciliador	não	treinado	e	isso	trazia	problemas,	pois	muitas	vezes	ele	emitia	juízos
de	valor	sobre	o	caso	e	dava	broncas	no	acusado.	Porém,	segunda	a	autora,	esse	era
um	momento	em	que	as	partes	podiam	dialogar	e	ter	uma	solução	mais	próxima	da
que	desejavam,	que	na	maioria	dos	casos	analisados,	era	uma	resposta	não	punitiva



e	sim	uma	ajuda	para	resolver	muitas	vezes	conflitos	de	natureza	civil.	O	Juizado
acabava	por	orientar	a	mulher,	encaminhando	a	Defensoria	Pública	ou	o	homem	a
um	tratamento	específico.	A	renúncia	a	representação	não	era	colhida	e	esperava-se
o	 prazo	 decadencial	 para	 o	 cumprimento	 do	 acordo.	 A	 autora	 entende	 que	 a
conciliação,	 apesar	 de	 seus	 problemas,	 possibilitava	 um	 diálogo	 que	 deveria	 ser
ampliado,	e	não	eliminado	como	ocorreu	com	o	advento	da	lei	11.340/06.	

Escutar	 é	 possibilitar	 encontrar	 respostas	 mais	 próximas	 das	 expectativas	 dos
envolvidos,	é	possibilitar	que	o	conflito	retorne	para	as	partes	envolvidas	para	que
elas	próprias	possam	dar	uma	solução	mais	adequada,	que	pode	ser	a	via	penal.	A
não	escuta	nos	dois	primeiros	casos	narrados	impossibilita	a	construção	de	papéis
mais	 igualitários	 e	 acesso	 à	direitos	 e	visa	 tão	 somente	 finalizar	os	 casos	o	mais
rápido	 possível.	 O	 centro	 da	 conciliação	 é	 a	 finalização	 dos	 processos	 e	 não	 as
partes	e	seus	direitos,	sendo	mais	um	obstáculo	ao	acesso	à	justiça.	Escutar,	como
no	 terceiro	 caso,	mesmo	que	no	 curto	 espaço	de	uma	 conciliação,	 possibilita	 um
encaminhamento	adequado	e	coloca	a	narrativa	das	partes	em	um	lugar	que	merece
escuta	e	atenção.	O	foco	deixa	de	ser	o	processo	e	passa	ser	as	partes	e	o	conflito.

Considerações	Finais

As	 pesquisas	 sobre	 as	 formas	 consensuais	 de	 resolução	 de	 conflitos	 mostram	 a
importância	de	se	verificar	como	essas	práticas	lidam	com	os	conflitos,	quais	são
os	espaços	de	fala	e	de	decisão	das	partes	e	como	as	desigualdades	de	gênero	são
trabalhadas.

O	projeto	de	mediação	de	conflitos	mostrou	promover	uma	nova	 forma	de	 fazer
justiça,	 uma	 forma	 que	 dá	 voz	 as	 partes	 envolvidas	 no	 conflito.	 Porém,	 isso	 não
significa	dizer	que	a	mediação	é	um	instrumento	que	pode	ser	aplicado	a	qualquer
tipo	de	conflito.	Um	dos	pré-requisitos	para	a	mediação	é	a	existência	de	relações
continuadas,	mas	 existir	 esse	 pré-requisito	 não	 significa	 que	 haverá	mediação	 no
caso.	 É	 necessário	 que	 as	 partes	 tenham	 interesse	 e	 que	 a	mediação	 não	 seja	 um
local	de	mais	violência.	Casos	em	que	a	mediação	será	fruto	de	mais	violência	são
encerrados	 ou	 não	 iniciados.	 Há	 situações	 que	 a	 própria	 Defensoria	 se	 coloca
contra	 a	mediação.	 Geralmente,	 identifica-se	 os	 casos	 em	 que	 não	 cabe	medição
durante	a	pré-mediação	e	nessas	situações	são	feitos	outros	encaminhamentos.	No
dia	 21	 de	 julho	 de	 2015,	 por	 exemplo,	 uma	mulher	 veio	 com	 a	 sua	 filha	 a	 pré-
mediação	e	ambas	confirmaram	a	continuidade	dos	episódios	de	violência.	Diante
desses	 fatos,	 a	 Coordenadora	 do	 projeto	 acionou	 a	 Defensoria	 da	 Vítima	 para
orientar	 as	 partes	 e	 opinar	 sobre	 a	 participação	 na	 mediação.	 Após	 conversa,	 a



Defensora	 desaconselhou	 a	 mediação,	 sugerindo	 a	 inclusão	 na	 psicoterapia
individual	 para	 fortalecimento	 e	 colocou	 que	 irá	 entrar	 com	 um	 novo	 pedido	 de
medida	protetiva,	tendo	em	vista	que	o	primeiro	foi	negado.	

Esse	não	foi	o	único	caso	observado	em	que	houve	o	acionamento	da	Defensoria	ou
de	outras	instituições.	No	início	da	minha	pesquisa	de	campo,	uma	mulher,	cujo	o
pedido	 de	 medida	 protetiva	 havia	 sido	 negado	 pelo	 Juiz,	 compareceu	 a	 pré-
mediação	com	uma	gravação	 feita	no	celular	que	comprovava	a	continuidade	das
agressões.	Diante	desse	novo	episódio,	a	Coordenadora	foi	conversar	pessoalmente
com	 o	 Juiz	 sobre	 o	 caso	 e	 ele	 colocou	 que	 analisaria	 novo	 pedido	 de	 medida
protetiva	com	a	juntada	da	gravação	aos	autos,	o	que	foi	providenciado.	

A	mediação	acaba	não	sendo	restrita	aos	casos	e	também	se	estende	as	instituições.
O	objetivo	central	é	encontrar	o	encaminhamento	mais	adequado	para	cada	caso	e
esse	 encaminhamento	 não	 é	 necessariamente	 a	 participação	 na	 mediação	 de
conflitos.	Conflitos	diferentes	demandam	respostas	distintas.	

Da	ótica	do	pluralismo	jurídico,	a	valorização	de	decisões	jurídicas	como
as	 únicas	 legítimas	 para	 punir	 e	 erradicar	 a	 violência	 contra	 a	 mulher,
desqualifica	 a	 possibilidade	 de	 encontrar	 instâncias	 alternativas	 para
resolução	dos	conflitos	na	medida	em	que	assume	uma	abordagem	liberal
que	afirma	o	Direito	oficial	como	o	único	capaz	de	dar	soluções	legítimas
aos	 conflitos	 que	 ocorrem	 na	 sociedade.	 (...)	 o	 reconhecimento	 de
instâncias	plurais	para	resolução	dos	conflitos	permite	compreender	que
este	 movimento	 de	 reprivatização	 não	 quer	 significar	 ‘retorno	 ao	 lar ’,
mas	 retorno	 à	 sociedade,	 espaço	 onde	 também	 se	 constituem	 discursos
aptos	a	apresentar	soluções	ao	problema	da	violência.	(PASINATO,	2008,
p.344-345)

Por	 fim,	parece	central	que	a	 solução	negociada	seja	capaz	de	dar	voz	e	ouvir	as
demandas	 das	 partes	 envolvidas,	 e	 se	 atentar	 as	 desigualdades	 de	 poder,	 para	 que
novos	 caminhos	 sejam	 traçados,	 possibilitando	 contatos	 e	 convivências	 que	 se
pretendam	não	destrutivos.	Uma	justiça	com	outra	temporalidade,	que	não	acabe	em
apenas	um	encontro,	que	permita	que	as	partes	reflitam	sobre	propostas	e	arranjos,
que	 possibilite	 uma	 diversidade	 de	 acordos	 possíveis.	 Esse	 tipo	 de	 justiça	 parece
corresponder	a	demanda	de	parte	das	mulheres	em	situação	de	violência	doméstica
e	familiar.
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1	O	Fonavid	reúne	anualmente	magistrados	de	todo	o	país	e	servidores	que	atuam
nos	casos	de	violência	doméstica	contra	as	mulheres.	Resultaram	desses	encontros
os	 enunciados	 Fonavid,	 que	 visam	 orientar	 os	 procedimentos	 dos	 que	 trabalham
com	os	casos	de	violência	doméstica	em	todo	o	país.

2	Todos	os	nomes	utilizados	são	fictícios	visando	preservar	o	anonimato	das	partes.

3	 Cappelletti	 (1988,	 p.08)	 coloca	 que	 a	 expressão	 “acesso	 à	 justiça”	 pode
resumidamente	 significar	 duas	 coisas:	 possibilidade	 das	 pessoas	 reivindicarem
direitos	e/ou	resolverem	conflitos	no	Judiciário;	e	a	possibilidade	de	terem	acesso	a
resultados	que	sejam	individual	e	socialmente	justos.

4	Há	casos	encaminhados	pela	Promotoria	do	Idoso	e	pelas	Varas	Criminais,	casos
que	não	são	objetos	da	minha	pesquisa.

5	 É	 assim	 que	 o	 projeto	 denomina	 as	 pessoas	 que	 participam	 dos	 processos	 de
mediação.
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O	direito	à	educação	dos	reclusos	à	luz
do	sistema	global	de	proteção	dos

direitos	humanos

André	de	Paula	Turella	Carpinelli

Resumo:	Esse	 relatório	 tem	por	objeto	 investigação	 realizada	a	 respeito
do	direito	dos	reclusos	à	educação	à	luz	do	sistema	global	de	proteção	aos
direitos	 humanos.	 Trata-se	 da	 reunião	 de	 instrumentos	 normativos	 e
interpretativos	 que	 tem	 por	 escopo	 descortinar	 o	 núcleo	 essencial	 do
direito	e	suas	possíveis	variações	em	diferentes	Estados.	Após	desdobra-
se	 o	 direito	 em	 suas	 particularidades	 e	 propõem-se	 um	 ferramental
hermenêutico	capaz	de	dar	cabo	de	situações	que	requeiram	a	compressão
do	direito	ou	até	mesmo	o	incumprimento	de	seu	núcleo	essencial,	sempre
com	base	nos	princípios	da	não	discriminação	e	da	proporcionalidade.

Palavras-chave:	Sistema	internacional	do	proteção	dos	direitos	humanos
–	 Direito	 à	 educação	 –	 Direito	 carcerário	 –	 Princípio	 da	 não
discriminação	–	Princípio	da	proporcionalidade

Data	de	conclusão	do	artigo:	15	de	setembro	de	2015

1.	Introdução

Há	 um	 grande	 número	 de	 instrumentos	 legais	 internacionais	 que	 reafirmam	 o
direito	 à	 educação	 dos	 reclusos	 como	 um	 direito	 mínimo	 a	 ser	 garantido	 pelos
Estados.	 Evidentemente	 que	 educação	 dentro	 de	 penitenciárias	 é	 tema	 comumente
estudado	 no	 meio	 jurídico1.	 São	 poucos,	 entretanto,	 os	 países	 que	 implantaram
políticas	públicas	minimamente	 eficazes	na	garantia	desse	direito,	 de	modo	que	a
discussão	 esvazia-se	 já	 num	 primeiro	 momento	 quando	 enfrenta	 a	 rejeição	 das



sociedades	que	 tem	no	senso	comum	a	 ideia	de	que	o	sistema	carcerário	é,	ainda,
parte	de	um	aparato	estatal	destinado	a	fazer	cumprir	uma	vingança	social2.

Desse	ponto	de	vista	e,	como	não	poderia	deixar	de	ser,	a	impopularidade	do	tema
vem	relegando	à	último	plano	essa	que	talvez	seja	das	discussões	mais	importantes
para	as	nossas	sociedades,	sobretudo	para	aquelas	que	contam	com	altos	índices	de
criminalidade.	Longe	de	uma	resposta	tradicional	e	populista	de	recrudescimento	da
legislação	 penal	 com	 vistas	 a	 prender	mais	 e	 por	mais	 tempo,	 e	 que	 não	 tem	 se
mostrado	 eficaz,	 proporemos	 aqui	 soluções	 dentro	 de	 uma	 ideia	 de	 sistema
penitenciário	que	recupera	o	indivíduo.

As	 recentes	 discussões	 tem	 se	 centrado	 em	 dois	 pontos:	 na	 ineficácia	 do
endurecimento	da	legislação	penal	e	na	falência	do	sistema	prisional.	Embora	não
tenhamos	 nenhum	 intuito	 de	 aprofundar	 temas	 mais	 próprios	 à	 sociologia	 ou	 a
criminologia,	fato	é	que	é	do	resgate	desse	debate	a	respeito	do	sistema	carcerário
que	 surge	 a	 necessidade	de	 se	 verificar	 o	 que	 tem	o	direito	 à	 dizer	 a	 respeito	 do
tema.

É	 simples	 encontrar	 os	 instrumentos	 internacionais	 de	 proteção	 dos	 direitos	 dos
reclusos	e	lá	encontrar	a	garantia	do	direito	à	educação.	Mais	difícil,	no	entanto,	é
entender	o	porque	de	tão	pouca	efetividade	desses	direitos	ao	redor	do	globo.	Afora
uma	 discussão	 em	 torno	 da	 falta	 de	 eficácia	 dos	 instrumentos	 internacionais	 que
limite-se	a	colocar	em	causa	a	falta	de	poder	coercitivo	dos	Tribunais	e	até	mesmo
da	 inexistência	 de	 tribunais	 para	 tratar	 de	 certos	 temas,	 aqui	 focar-nos-emos	 em
delinear	 questões	 jurídicas	 em	 torno	 dessa	 problemática	 e	 oferecer	 ferramental
jurídico	adequado	a	propor	soluções.

Inicialmente	cumpre	esclarecer	que	essa	análise	tem	o	intuito	de	descortinar	qual	o
núcleo	essencial	do	direito	à	educação	dos	reclusos	e	trazer	um	ferramental	capaz
de	dar	cabo	de	questões	comuns	que	resultem	na	não	implementação	desses	direito.	

O	 trabalho	 estará	 delimitado	 apenas	 ao	 sistema	 global	 de	 proteção	 aos	 direitos
humanos,	excluindo-se	da	análise	portanto,	qualquer	sistema	regional.	Também	não
vamos	nos	referir	aos	direitos	de	recreação	e	culturais	que	 tem	os	reclusos	e	que
entende	 boa	 parte	 da	 doutrina	 serem	 parte	 do	 seu	 direito	 à	 educação.	 Por	 fim,
também	 não	 trataremos	 aqui	 de	 mecanismos	 judiciais	 para	 ver	 satisfeitos	 esses
direitos	no	plano	internacional.

Por	fim,	nosso	intuito	é	fornecer	alguma	contribuição	para	o	incremento	do	debate
acadêmico	a	respeito	do	tema,	de	modo	a	subsidiar	 legislação	e	políticas	públicas
que	 visem	 uma	 melhora	 do	 sistema	 carcerário	 no	 especial	 quesito	 do	 gozo	 ao



direito	à	educação.

2.	Os	direitos	fundamentais	do	reclusos	face	os	princípios	da	não	discriminação	e
da	proporcionalidade

Entendemos	por	recluso	todo	o	cidadão	que	teve	contra	si	decretada	a	restrição	ao
direito	à	liberdade	de	locomoção	tal	qual	encontre-se	sob	a	custódia	do	Estado	seja
em	caráter	preventivo	ou	em	cumprimento	de	pena.	Evidentemente	que	todo	aquele
que	 se	 encontre	 encarcerado	 terá	 significativas	 alterações	 no	 seu	 patrimônio
jurídico,	de	 tal	modo	que	não	será	apenas	o	direito	à	 liberdade	na	sua	vertente	de
liberdade	 de	 locomoção	 que	 será	 afetado	 pelo	 decreto	 segregatório.	 Deixaremos
aqui	 de	 lado,	 no	 entanto,	 os	 prisioneiros	 de	 guerra	 que	 tem	 um	 estatuto
diferenciado,	já	que	protegidos	pela	Convenção	de	Genebra3.

A	questão	que	se	coloca	então	é:	quais	são	efetivamente	os	direitos	que	deverão	ser
restringidos	quando	o	 indivíduo	 for	 colocado	em	cárcere	 e,	 até	que	medida,	 essa
restrição	 será	 aceitável.	Aqui	 não	 nos	 proporemos	 a	 criar	 qualquer	 tipo	 de	 regra
geral	 de	 hermenêutica	 que	 possa	 dar	 cabo	 de	 tantas	 e	 tão	 complexas	 situações
envolvendo	 os	 direitos	 de	 pessoas	 sob	 a	 custódia	 do	 Estado.	 Trataremos
especificamente	do	direito	à	educação,	suas	dimensões	e	possíveis	restrições.

No	entanto,	e	antes	do	aprofundamento	dessa	análise	é	crucial	uma	ponderação	que
resulte	na	construção	das	bases	para	as	quais	parece-nos	lícito	restringir	um	direito
qualquer	que	não	seja	o	próprio	direito	à	liberdade	de	locomoção	do	indivíduo	que
foi	encarcerado4.

O	 que	 queremos	 dizer	 é	 que	 o	 único	 direito	 que	 é	 restringido	 quando	 o	 Estado
emana	uma	decisão	no	sentido	de	segregar	um	indivíduo	do	restante	da	sociedade,
seja	à	que	título	for,	é	o	direito	à	liberdade.	Todos	os	outros	direitos	fundamentais
que	 lhe	 forem	 de	 uma	 ou	 outra	 maneira	 comprimidos	 deverão	 o	 ser	 sob	 forte
argumentação,	qual	seja	aquela	própria	comumente	utilizada	para	a	compressão	dos
direitos	fundamentais	de	qualquer	outro	cidadão5.

Isto	 por	 que	 o	 princípio	 da	 não	 discriminação	 veda	 que	 qualquer	 ordem	 jurídica
estabeleça	 diferenciações	 arbitrárias	 entre	 cidadão	 que	 estejam	 em	 situações
jurídicas	idênticas6.	A	questão	que	se	coloca	então	é	se	a	justificação	utilizada	para
desigualar	as	posições	jurídicas	dos	reclusos	será	ou	não	suficientemente	razoável
para	 sustentar	a	compressão	desses	direitos,	o	que	não	se	poderá	 fazer	 sem	a	 sua
análise	ante	um	critério	de	proporcionalidade.



É	dessa	maneira	que	desponta	a	necessidade	de	combater	o	senso	comum	no	sentido
de	 que	 os	 reclusos	 não	 terão	 garantidos	 tais	 direitos	 na	 sua	 completude	 única	 e
exclusivamente	 pelo	 fato	 de	 serem	 reclusos	 e	 passarmos	 a	 uma	 análise	 mais
escrupulosa	com	relação	à	restrição	desses	direitos.

Do	contrário	seria	admitir	que	existe	um	grupo	de	cidadãos	que,	após	 terem	sido
encarcerados	passam	a	figurar	como	cidadãos	de	segunda	classe,	privados	de	seus
direitos	fundamentais,	podendo	ser	colocados	sob	custódia	do	Estado	em	situações
quaisquer	sem	que	isso	seja	relevante	para	o	direito.

Essa	 posição	 não	 é	 apenas	 juridicamente	 facilmente	 refutável	 (já	 que	 não	 existe
nenhuma	justificação	do	ponto	de	vista	dos	direitos	humanos	que	a	sustente)	como
também	 redunda	 na	 prática	 em	 uma	 atrocidade7.	 Muito	 pelo	 contrário,	 tanto	 do
ponto	de	vista	de	uma	ou	de	outro	ramo	do	direito	ou	de	outra,	considerar	que,	à
partida,	esse	grupo	de	cidadão	tem	seus	direitos	fundamentais	restringidos	à	borla	é
contrário	 aos	 mais	 comezinhos	 princípios	 do	 Estado	 Democrático	 de	 Direito	 e,
portanto	 não	 apenas	 contra	 a	 própria	 ordem	 interna	 de	 qualquer	 Estado	 como
também	contra	aqueles	princípios	básicos	consagrados	no	Direito	Internacional	que
consagram	 o	 princípio	 da	 igualdade	 (ou	 não-discriminação	 em	 sua	 dimensão
negativa)	e	o	princípio	da	proporcionalidade.

O	mecanismo	 que	 aqui	 nos	 utilizaremos	 será	 o	 da	 necessária	 proporcionalidade
(ligada	à	uma	ideia	de	racionalidade)	na	desigualação	entre	reclusos	e	não	reclusos
no	gozo	do	direito	à	educação,	com	o	intuito	de	definir	o	mínimo	a	ser	respeitado
pelos	Estados	com	relação	à	esse	direito	sem	que	esteja	a	violar	direitos	humanos.

3.	Direito	à	educação	e	o	direito	à	educação	dos	reclusos

Do	ponto	de	vista	do	direito	internacional	não	é	escassa	a	existência	de	instrumentos
normativos	que	assegurem	tanto	o	direito	à	educação	 lato	senso	como	o	direito	à
educação	especificamente	dos	reclusos.	Uma	vez	o	direito	consagrado	então,	seria
o	casa	de	fazer	qualquer	análise	à	 luz	do	princípio	da	proporcionalidade	e	da	não
discriminação?	Entendemos	que	sim.

Isto	por	que	é	essencial	perceber	que	 se	é	do	 fundamento	do	próprio	direito	uma
lógica	proporcional	e	não	discriminatória	então	não	será	 lícito	afastá-lo	sob	pena
de	ofender	esses	princípios.	Essa	argumentação	 traz	um	novo	 tônus	ao	debate	em
torno	 do	 direito	 à	 educação	 dos	 reclusos,	 tornando	 possível	 uma	 ampliação	 da
discussão.



De	 qualquer	 maneira,	 no	 entanto,	 é	 necessária	 ainda	 alguma	 exegese	 desses
instrumentos	legais	de	modo	que	possamos	compreender	qual	o	núcleo	essencial	do
direito	à	educação	dos	reclusos	e,	desse	modo,	verificarmos	quando	à	luz	do	direito
internacional	estarão	os	Estados	violando	direitos	humanos.

Com	 relação	 ao	 direito	 à	 educação	 lato	 senso	 podemos	 citar	 um	 sem	número	 de
instrumentos,	 nem	 todos	 relevantes	 para	 o	 nosso	 trabalho.	 No	 entanto	 alguns
despontam	com	especial	importância,	como	veremos	a	seguir.

Em	1966	foi	assinado	o	Pacto	Internacional	sobre	os	Direitos	Econômicos,	Sociais
e	 Culturais,	 que	 já	 prevê	 que	 os	 Estados	 signatários	 devem	 enviar	 relatórios	 ao
Conselho	Sócio-Econômico,	com	as	medidas	que	adotem,	bem	como	o	progresso
que	 verifiquem	 no	 cumprimento	 das	 metas	 propostas	 para	 a	 realização	 desses
direitos.

Além	 disso	 esse	 instrumento	 jurídico	 prevê	 que	 é	 dever	 dos	 Estados	 assegurar	 a
educação	à	 todos,	entendendo-se	necessário	que	esteja	direcionada	à	uma	 ideia	de
completo	desenvolvimento	da	personalidade	humana	de	e	de	seu	senso	de	dignidade
com	vistas	a	reforçar	nos	indivíduos	o	respeito	pelo	direitos	humanos	e	liberdade
fundamentais	 e	 também	 com	 vistas	 a	 inserção	 social	 para	 que	 se	 promova	 uma
sociedade	plural,	fraterna	a	pacífica8,	9.

É	bem	verdade	que	muito	antes,	já	na	declaração	Universal	dos	Direitos	do	Homem,
o	Direito	Internacional	já	havia	também	consagrando	esse	direito,	dispondo	que	o
direito	à	educação	é	universal,	garantindo-lhe	a	gratuidade	ao	menos	num	primeiro
estágio	e	a	sua	obrigatoriedade	ao	menos	no	nível	fundamental.	

Além	 disso	 fica	 consagrado	 o	 dever	 por	 parte	 dos	 Estados,	 de	 oferecer	 uma
educação	gratuita	e	de	qualidade	acessível	à	 todos.	Ademais,	deve	ser	garantido	o
acesso	à	educação	técnico-profissional	e,	com	base	em	mérito,	do	ensino	superior.
Importante	 frisar	 que	o	 acesso	 ao	 ensino	 superior	 deverá	 ser	 realizado	 com	base
nas	 capacidades	 adquiridas	 ao	 longo	 da	 vida	 escolar	 do	 indivíduo,	 e	 nunca	 em
relação	 às	 suas	 capacidades	 financeiras,	 de	 posição	 social	 ou	 de	 alguma	 outra
condição	social	específica	de	que	goze10.

Mais	ainda	nos	interessa	para	a	análise	do	presente	tema	a	Convenção	relativa	a	luta
contra	a	discriminação	na	no	campo	do	ensino	de	196011,	que	prevê	de	forma	clara
que	 o	 acesso	 à	 educação	 deverá	 ser	 universal,	 sem	 quaisquer	 distinções	 e	 sem
qualquer	exclusão	de	grupos,	seja	de	que	natureza	for.

Sob	 a	 égide	 dessa	 convenção	 os	 Estados	 terão	 o	 dever	 de	 promover	 o	 ensino



fundamental	 à	 todos,	 de	 forma	 obrigatória,	 além	 de	 prover	 o	 acesso	 ao	 ensino
técnico	 e	 superior	 sem	 distinções	 discriminatórias,	 que	 descreve	 como	 sendo
qualquer	 distinções,	 exclusões,	 limitações	 ou	 preferências	 baseadas	 em
diferenciações	injustificadas.

Nesse	 momento	 é	 então	 necessária	 uma	 distinção.	 O	 termo	 educação	 é	 termo
abrangente	que	pode	possuir	diferentes	intepretações.	De	acordo	com	a	UNESCO	a
educação	 compreende	 um	 complexo	 processo	 originado	 no	 seio	 da	 comunidade
nacional	 e	 internacional	 e	 que	 a	 elas	 próprias	 traz	 benefício	 em	 razão	 do
aprimoramento	dos	indivíduos	e	dos	grupos	sociais,	bem	como	de	suas	aptidões	e
conhecimentos12.

Posteriormente	 essa	 mesma	 ideia	 é	 desenvolvida	 para	 a	 de	 que	 a	 educação	 é
condição	de	extrema	importância	para	o	progresso	das	sociedades,	das	economias	e
dos	 indivíduos,	 tendo	 papel	 a	 desempenhar	 na	 construção	 de	 um	 mundo	 mais
seguro,	 saudável,	 próspero,	 ambientalmente	 mais	 preservado	 e	 com	 maior
integração	e	cooperação	internacionais,	devendo	satisfazer	as	necessidades	básicas
de	aprendizagem13.

Essa	última	evolução	 tenta	 trazer	um	standard	mínimo	do	padrão	de	qualidade	da
educação	oferecido	de	modo	que	a	relaciona	com	a	capacidade	que	terá	de	formar
indivíduos	capazes	de	contribuir	nas	sociedades	para	os	objetivos	que	à	 todas	são
comuns.

Percebe-se,	portanto,	que	o	conceito	é	relativamente	aberto	e	que	traz	consigo	uma
forte	 carga	 semântica	 ligada	 à	 ideia	 de	 conferir	 ao	 indivíduo	 não	 apenas
ferramentas	 para	 que	 esteja	 apto	 a	 desenvolver-se	 como	 um	 sujeito	 de	 direito	 e
deveres	dentro	das	comunidades.

Já	o	direito	à	educação	possui	dupla	semântica	trazendo	no	seu	bojo	tanto	o	direito
à	educação	quanto	o	direito	à	instrução.	Ora	se	é	o	fato	de	educar	o	ato	de	transmitir
conhecimentos	 esses	 conhecimentos	 podem	 ser	 agrupados	 em	 duas	 categorias	 o
ensino	que	é	aquela	educação	transmitida	pelo	Estado	(ou	à	alguma	entidade	a	que
tenha	delegado	essa	função)	e	a	instrução	que	é	a	educação	transmitida	pela	família
ou	adquirido	por	iniciativa	e	esforço	do	próprio	sujeito	de	direito14.	Nesse	segundo
caso	trata-se	do	direito	à	autoeducação.

Situamos	o	direito	à	educação	nesse	seu	aspecto	bidimensional15	já	que	isso	possui
reflexos	muito	bem	definidos	nas	questões	que	se	abordarão	adiante.	Se	é	o	ensino
um	direito	de	natureza	social	e	que	envolve	uma	prestação	do	Estado	no	sentido	de
prestar	 um	 serviço,	 exercendo	 por	 si	 ou	 por	 terceiros	 uma	 função	 típica	 da	 sua



natureza	encontramos	nesse	direito	a	dimensão	positiva	do	direito	à	educação.

Já	 com	 relação	 ao	 direito	 à	 instrução	 e	 o	 direito	 à	 autoeducação	 tratam-se	 de
direitos	 que	 se	 encontram	 na	 dimensão	 negativa	 do	 direito	 à	 educação,	 exigindo
portanto	 do	 Estado	 uma	 não	 interferência	 à	 fim	 de	 não	 privar	 o	 sujeito	 do	 seu
direito.	Exige-se,	portanto,	um	respeito	à	liberdade	do	indivíduo.

Feito	isso	é	possível	seguirmos	à	diante	para	definirmos	qual	o	espectro	do	direito
à	educação	especificamente	no	que	diz	respeitos	aos	reclusos.	Como	já	explicitamos
reconhecer	 a	 existência	 desse	 direito	 independe	 de	 hermenêutica	 muito
aprofundada,	uma	vez	que	está	expresso	em	diversos	instrumentos	legais.

O	Conselho	Social	e	Econômico	da	ONU	através	da	sua	resolução	663	C	I	(XXIV),
de	31	de	julho	de	1957,	aditada	pela	resolução	2076	(LXII)	de	13	de	maio	de	1977,
adotou	as	chamadas	Regras	Mínimas	para	o	Tratamento	de	Prisioneiros,	com	vistas
a	 ver	 regrado,	 em	 âmbito	 internacional,	 quais	 dos	 direitos	 fundamentais	 dos
reclusos	deverão	ser	minimamente	respeitados	pelos	Estados.

Referido	 instrumento	 contempla	 disposições	 sobre	 condições	 sanitárias,	 serviços
médicos,	 alimentação,	 comunicações	 com	o	mundo	 exterior,	 transferências,	 livro
de	registros,	etc.	Dentre	o	mencionado	rol	ainda	constam	disposições	referentes	à
educação.

Da	 simples	 menção	 no	 texto	 do	 tópico	 educação,	 com	 tratamento	 dado
especialmente	 aos	 reclusos,	 verifica-se	 a	 existência	 de	 uma	 previsão	 no	 sistema
internacional	de	proteção	aos	direitos	humanos	de	mecanismos	para	garantir-se	a
educação	dos	reclusos16.

Do	ponto	de	vista	do	princípio	da	não	discriminação	aplicado	ao	gozo	do	direito	à
educação	 dos	 reclusos	 podemos	 concluir,	 que	 os	 Estados	 deverão	 legislar
positivamente	para	a	realização	desses	direitos,	sob	pena	de	estarem	violando	esse
princípio17.

No	entanto	como	a	implementação	do	direito	vai	muito	além	da	simples	atividade
legislativa,	ainda	que	os	Estados	 tenham	legislação	à	 respeito	serão	violadores	de
direitos	humanos	caso	não	possuam	políticas	públicas	capazes	de	realizar	a	o	gozo
do	direito	à	educação	dos	reclusos.	No	entanto	a	alteração	da	legislação	é	tida	como
um	 primeiro	 passo	 essencial	 à	 consecução	 desses	 objetivos	 e	 de	 necessidade
imediata,	posto	que	não	requer	maiores	esforços	dos	Estados.

De	 uma	 maneira	 ou	 de	 outra	 parece-nos	 que	 para	 quase	 todos	 os	 casos	 tais



tratamentos	ou	ausências	de	tratamentos	legislativos	para	o	tema	que	redundem	em
uma	não	realização	do	direito,	já	que	os	critérios	de	diferenciação	de	tais	situações
(reclusos	vs	pessoas	livres)	deveriam	levar	a	um	tratamento	semelhante	no	gozo	do
direito	à	educação	e	não	numa	diferenciação.	Neste	sentido	é	correto	afirmar	que	(e
como	já	argumentamos)	a	reclusão	não	deverá	apresentar-se	como	um	óbice	para	o
gozo	desse	direito.

É	precisamente	sobre	isso	que	dispõem	os	Princípios	básicos	para	o	tratamento	dos
prisioneiros,	que	todos	os	direitos	humanos	constantes	em	quaisquer	instrumentos
de	direito	internacional	deverão	ser	respeitados,	exceto	por	aqueles	que	devam	ser
restrito	por	força	do	encarceramento18.	No	mesmo	diploma	ainda	mais	força	ganha
esse	texto	no	item	a	seguir	que	dispõe	especificamente	sobre	o	direito	que	tem	os
reclusos	à	educação19.

No	entanto	encontramos	normas	ainda	mais	específica	sobre	o	tema	se	analisarmos
as	Regras	Mínimas	para	o	Tratamento	de	Reclusos20.	Como	o	nome	mesmo	diz	as
referidas	regras	não	se	 tratam	de	uma	discrição	pormenorizada	de	um	modelo	de
sistema	penitenciário	mas	sim	de	um	standard	mínimo	aceite	pelas	Nações	Unidas.
É	 evidente	 aqui	 a	 tentativa	 de	 criar	 um	 padrão	 mínimo	 que	 preserve	 os	 direitos
fundamentais	dos	indivíduos	que	se	encontrem	encarcerados.

Da	 interpretação	 do	 referido	 diploma	 fica	 muito	 clara	 a	 opção	 do	 Direito
Internacional	 pelo	 fim	 ressocializante	 da	 pena,	 na	 medida	 em	 que	 preocupam-se
com	 a	 questão	 da	 reincidência	 num	 espectro	 de	 reinserção	 e	 de	 seu
desenvolvimento	enquanto	indivíduo	social	conquanto	isso	seja	entendido	como	um
aspecto	essencial	da	formação	do	indivíduo21,	22.

No	 entanto	 o	 ensino	 e	 instrução,	 como	 já	 colocamos,	 tem	 um	 uma	 amplitude
semântica	 que	 não	 nos	 permite	 (ao	menos	 em	 uma	 análise	mais	 detalhada)	 fazer
uma	 leitura	 abrangente	 sendo	 necessária	 o	 aprofundamento	 do	 conceito.	 Esse
aprofundamento	 nessa	 etapa	 dar-se-á	 através	 da	 definição	 do	 núcleo	 essencial	 do
direito	 à	 educação	 dos	 reclusos	 para	 que	 seja	 possível	 definirmos	 quais	 as
obrigações	 mais	 prementes	 dos	 Estados	 subordinados	 a	 esses	 instrumentos
jurídicos.

Assim	sendo,	iremos	aproveitar	os	conceitos	apreendidos	relativos	especificamente
no	estudo	do	direito	à	educação	e	analisá-lo	com	base	nos	diplomas	 legais	acima
citado	sempre	com	base	no	duplo	fundamento	já	exposto,	qual	seja,	o	princípio	da
não	discriminação	e	o	princípio	da	proporcionalidade.

Aqui	cabe,	no	entanto,	um	parêntese:	não	ignoramos	todas	as	críticas	a	respeito	da



conceituação	 de	 núcleo	 essencial,	 seja	 do	 ponto	 de	 vista	 dos	 que	 defendem	 uma
concepção	 relativista	 dos	 direitos	 humanos	 seja	 do	 ponto	 de	 vista	 daqueles	 que
entendem	que	definir	um	núcleo	essencial	é	o	mesmo	que	reduzir	o	direito23.

No	 entanto,	 e	 dentro	 da	 perspectiva	 que	 aqui	 se	 analisa,	 já	 que	 verificamos	 a
possibilidade	 de	 variação	 do	 núcleo	 essencial	 do	 direito	 dentro	 de	 realidades
distintas	 desde	 que	 atenda-se	 ao	 princípio	 da	 proporcionalidade	 e	 da	 não
discriminação	para	que		se	realize	essa	restrição.

É	 por	 isso	 que	 nos	 apegamos,	 nesse	 caso,	 ao	 fundamento	 direito	 à	 educação	 dos
reclusos,	para	que,	 longe	de	delimitar	um	núcleo	essencial	 imutável	para	 todas	as
nações	ou	nos	perdermos	em	discussões	do	gênero	existencialista	propormos	uma
visão	mais	pragmática	que	busca	soluções	para	as	questões	apresentadas.

Por	 isso	 é	 necessário	 delimitar	 o	 núcleo	 essencial	 do	 direito	 à	 educação:	 para
verificarmos	 a	 sua	 variação	 em	 cada	 caso	 e	 podermos	 trabalha-la	 à	 luz	 do
ferramental	 apresentado.	 Ora	 se	 é	 o	 direito	 à	 educação	 compulsório	 na	 fase
primária	 como	 já	vimos	e	 se	 é,	de	acordo	com	os	diplomas	 legais	que	 tratam	da
educação	 dos	 prisioneiros	 obrigatório	 na	 sua	 fase	 fundamental	 e	 de	 prestação	 de
serviços	 educacionais	 para	 os	 adultos	 não	 alfabetizados	 parece	 que	 podemos
aproximar	o	conceito	de	núcleo	essencial	do	direito	à	educação	dos	reclusos	ao	de
um	direito	à	alfabetização	funcional24.

Definimos	 alfabetização	 funcional	 como	 aquele	 conjunto	 de	 conhecimentos
mínimos	que	permite	ao	cidadão	a	sobrevivência	na	sociedade	atual,	ou	seja,	esse
conceito	flutua	de	acordo	com	a	exigências	de	sociedade	para	sociedade	e	também
com	o	passar	do	tempo,	sendo	certo	que	em	uma	sociedade	globalizada	não	e	com
o	advento	da	internet	não	se	pode	mais	restringir	o	ensino	à	transmissão	de	velhas
fórmulas	matemáticas25.

A	 importância	de	 importar	esse	conceito	para	esse	 trabalho	será	basicamente	a	de
estabelecer	um	mínimo	de	qualidade	para	o	processo	de	alfabetização,	já	que	saber
ler	e	escrever	ter	domínio	de	operações	matemáticas	não	é	claramente	educação	em
grau	 suficiente	 para	 permitir	 que	 um	 indivíduo	 participe	 efetivamente	 na
sociedade26.

Outro	parênteses	 aqui	 é	 então	necessário.	Embora	 reconheçamos	a	potencialidade
que	 tem	 a	 garantia	 do	 gozo	 desse	 direito	 não	 defendemos	 modelos	 do	 tipo
“correcionais”.	Nossa	 ideia	ao	explicitar	o	quanto	 tem	a	ver	a	 inserção	social	e	a
prática	 delituosa	 é	 tão	 somente	 argumentativa	 e	 no	 sentido	 de	 reforçar	 a
importância	desse	direito	que,	sendo	um	direito	consagrado,	deve	ser	tratado	como



tal27.

É	baseado	nessa	 ideia	que	entendemos	que	o	núcleo	mínimo	do	direito	ao	ensino
que	tem	o	cidadão	em	situação	de	encarceramento	e	que	tem	os	Estados	sujeitos	à
normas	 em	 tela	 seria	 à	 um	 ensino	 que	 permita	 a	 sua	 reinserção	 na	 sociedade	 de
maneira	 adequada,	 o	 que	 entendemos	 ser	 a	 chamada	 alfabetização	 funcional,	 da
maneira	como	a	definimos.	Frise-se	que	esse	é	um	direito	do	cidadão	encarcerado
mas	é	também	essa	política	pelo	direito	à	segurança	pública.

Ora	 se	 pelo	 raciocínio	 que	 apresentamos	 a	 ideia	 de	 segurança	 pública	 está
intimamente	 ligada	 à	 questão	 educacional	 podemos	 concluir	 que	 tanto	 o	 direito	 à
educação	 quanto	 o	 direito	 à	 segurança	 pública	 tem	 nesse	 aspecto	 uma	 intrínseca
ligação,	 podendo	 até	mesmo	 falarmos	 em	 uma	 finalidade	 comum	 a	 ambos,	 qual
seja,	a	da	promoção	de	uma	sociedade	pacífica.

A	 questão	 da	 conceituação	 é	 necessária	 nesse	 sentido	 para	 que	 seja	 definido	 um
standard	de	qualidade	para	o	ensino	oferecido	à	essas	populações,	a	fim	de	que	se
atinja	o	objetivo	proposto,	qual	seja,	a	sua	reinserção	na	sociedade.	

A	 alfabetização	 funcional	 se	 dará	 prioritariamente	 à	 alguns	 grupos	 como	 por
exemplo	 os	 reclusos	 menores	 que	 deverão	 ter	 especial	 atenção	 do	 Estado	 em
qualquer	 das	 situações	 em	 que	 se	 encontrem	 e	 tanto	 mais	 se	 estiverem	 em	 uma
relação	de	custódia	efetiva	do	Estado.

No	nosso	entender	é	justamente	esse	o	objetivo	primário	do	ensino	fundamental	e
médio	no	sistema	educacional,	e	que,	assim	sendo	consubstancia-se	não	apenas	em
uma	alfabetização	strictu	senso	mas	também	no	prosseguimento	do	ensino	em	seus
níveis	fundamental	e	médio28.

No	 entanto	 deverá	 ser	 dada	 prioridade	 à	 esse	 jovens	 quando	 ainda	 não	 tenham
adquirido	as	habilidades	básicas	de	leitura	e	escrita,	bem	como	aos	adultos	que	se
encontrem	em	situação	idêntica29.

É,	 portanto,	 essencial	 a	 educação	 fundamental	 de	 todos	 os	 reclusos	 sobretudo
daqueles	que	ainda	estejam	em	fase	escolar	e,	por	ventura,	estejam	encarcerados30.

Afora	 o	 oferecimento	 do	 ensino	 fundamental	 temos	 ainda	 a	 questão	 do	 ensino
médio	 para	 os	 menores	 em	 fase	 escolar	 ou	 ainda	 os	 adultos	 que	 não	 tenham
concluído	 essa	 fase	 dos	 estudos.	 Pela	 exegese	 dos	 mesmos	 instrumentos	 legais
acima	referidos	é	de	se	concluir	que	também	faça	parte	do	mesmo	núcleo	mínimo
do	 direito	 à	 educação	 dos	 reclusos	 o	 oferecimento	 a	 prestação	 de	 serviço



educacional	também	em	nível	médio.	

Reafirmando	que	especial	atenção	deverá	ser	dada,	no	entanto	sempre	aos	menores
encarcerados,	o	que	revela-se	apenas	como	uma	ordem	de	prioridades	a	partir	dos
instrumentos	 protetivos	 referidos.	 O	 que	 queremos	 dizer	 é	 que	 o	 ensino
fundamental	 faz	 parte	 do	mesmo	 núcleo	mínimo	 desse	 direito	 e	 que	 será	 apenas
preterível	 em	 razão	 da	 implementação	 de	 políticas	 públicas	 para	 o	 ensino
fundamental	mas	não	que	seja	possível	o	Estado	não	o	cumprir	 injustificadamente
sem	estar	a	violar	direitos	humanos.

Entendemos	poder	haver	portanto	uma	ordem	de	prioridade	na	 implementação	de
políticas	 públicas	 afeitas	 a	 satisfação	 desse	 direito	 sendo	 certo	 que	 deverá	 ser
oferecido	o	ensino	primário	e	após	o	ensino	em	nível	fundamental	e	médio,	todos
esses	 casos	 necessariamente	 já	 que	 se	 trata	 de	 um	 núcleo	 mínimo	 do	 direito	 à
educação.

Obviamente	o	direito	não	esgota-se	no	seu	núcleo	mínimo,	sendo	certo	que	também
é	 obrigação	 dos	 Estados	 oferecer/permitir	 o	 acesso	 ao	 ensino	 técnico	 (ou
profissionalizante)	e	superior	aos	interessados.	Talvez	e	justamente	nesses	níveis	de
ensino	que	seja	mais	relevante	uma	ponderação	com	relação	à	integração		ou	não
ao	sistema	educacional	externo,	como	veremos	mais	adiante.

É	bem	certo	que	a	implementação	desses	direito	somente	poderá/deverá	ser	dada	de
maneira	 progressiva,	 sendo	 certo	 que	 esta	 previsto	 nos	diplomas	 internacionais	 a
“tomada	de	passos”	tendo	por	objetivo	a	realização	dos	direitos	ali	previstos31.

A	partir	da	inteligência	do	referido	dispositivo	surge	ainda	questão	de	uma	possível
não	 implementação	de	políticas	públicas	para	a	promoção	desse	direito	com	base
em	 obstáculos	 nos	 planos	 econômico	 e	 técnico	 e	 se	 estariam	 os	 países	 portanto
desobrigados	 da	 sua	 implementação,	 por	 exemplo,	 em	 caso	 de	 impossibilidades
econômicas.

Nesse	caso	o	que	se	estabelece	é	que	as	condições	de	cada	país	deverão	influenciar
o	processo	de	implementação	desses	direitos,	sendo	certo	que	não	se	espera	que	um
país	 que	 tenha	 por	 exemplo	 graves	 problemas	 econômicos	 tenha	 a	 mesma
velocidade	na	 implementação	de	políticas	públicas	que	um	Estado	que	 tenha	mais
recursos	financeiros32.

Essa	 concessão,	 constante	 no	 pacto	 (e	 que	 aparentemente	 choca-se	 frontalmente
com	a	aplicabilidade	imediata	que	tem	o	instrumento	já	que	a	legislação	de	muitos
países	prevê	 inclusive	que	ratificados	os	 instrumentos	 internacionais	passam	a	ser



incorporados	 na	 sua	 ordem	 jurídica	 interna)	 deve	 ser	 interpretada	 como	 a
necessária	 individualização	 das	 obrigações	 a	 cada	 país	 dentro	 da	 ordem	 jurídica
internacional,	já	que	situados	em	realidades	muitas	vezes	discrepantes.

Todos	os	Estados	tem,	no	entanto,	obrigação	de	aplicar	o	máximo	possível	de	seus
recursos	disponíveis	para	 a	 realização	de	 tais	objetivos,	 sendo	portanto	 escusável
ao	Estado	cumpri-lo	apenas	quando	houver	efetiva	escassez	de	recurso	de	modo	a
impossibilitar	 cabalmente	 a	 consecução	 de	 uma	 política	 que	 se	 faça	 necessária	 e
adequada	aos	objetivos	do	pacto33.

Nesses	casos	é	que	entendemos	haver	uma	variação	do	núcleo	essencial	do	direito	à
educação	dos	reclusos	na	medida	em	que	em	vários	Estados	poderão	haver	várias
circunstâncias	 ligadas	 a	 escassez	 de	 recursos	 que,	 ao	 serem	 analisadas	 à	 luz	 do
princípio	 da	 proporcionalidade,	 terão	 o	 condão	 de	 mudar	 o	 resultado	 final	 da
análise	 que	 nos	 leva	 a	 definição	 do	 núcleo	 essencial	 desse	 direito.	 A	 obrigação
mantém-se	 porém	 a	 definição	 do	 que	 será	 no	 caso	 concreto	 o	 núcleo	 essencial
flutua34,	35.

É	dessa	interpretação	que	se	coloca	necessariamente	a	questão	de	como	deverá	ser
determinada	 a	 restrição	 a	 esses	 direitos	 em	 razão	 da	 1)	 impossibilidade	 de	 seu
cumprimento	ou	2)	da	necessidade	de	ponderação	em	razão	de	conflito	com	outro
direito	igualmente	consagrado	pela	ordem	jurídica	internacional	ou	interna,	sendo
dessa	maneira	justificada	(ou	injustificada)	a	atuação	dos	Estados.

É	nesse	momento	então	que	recuperaremos	o	fundamento	do	direito	e	os	princípios
da	não	discriminação	 e	proporcionalidade	 como	bases	para	 a	 análise	de	questões
relativas	a	restrição	desse	direito	no	plano	dos	direitos	 internos	dos	países	por	1)
não	 possuírem	 legislação	 apta	 a	 garantir	 o	 direito	 ou	 2)	 não	 possuírem	 políticas
públicas	eficazes	na	garantia	da	sua	realização36.

Com	 relação	 ao	 primeiro	 item	 entendemos	 que	 não	 há	muita	 possibilidade	 de	 os
Estados	eximirem-se	da	responsabilidade	de	adequar	o	seu	direito	interno	para	que
coadune	com	as	normas	vigentes	nos	instrumentos	legais	de	direito	internacional	de
que	sejam	signatários.	Isso	quando	não	houver	a	chamada	cláusula	de	abertura	que
já	permita	 a	 imediata	 incorporação	da	 legislação	 internacional	 ao	direito	 interno,
como	é	o	caso	de	muitos	países.	

As	 grandes	 questões	 surgirão,	 no	 entanto,	 com	 relação	 à	 implementação	 de
políticas	públicas	eficazes	para	a	garantia	dos	direitos	ali	previstos.	Muito	embora
saibamos	 que	 é	 a	 opinião	 pública	 a	 principal	 responsável	 pela	 falta	 de
implementação	 dessas	 políticas,	 não	 raramente	 os	 Estados	 alegam	 problemas



orçamentais	 ou	 mesmo	 dificuldades	 técnicas	 para	 garantir	 a	 segurança	 de	 seus
sistemas	 penitenciários	 concomitantemente	 a	 implementação	 de	 um	 sistema
educacional	integrado	ou	próprio	do	estabelecimento	prisional,	conforme	o	caso37.

Esses	 problemas	 orçamentários	 ou	 dificuldades	 técnicas,	 á	 depender	 da	 sua
gravidade,	 revelam	 entretanto	 apenas	 e	 tão	 somente	 um	 conflito	 de	 direitos	 que
devera	ser	sopesado	e	solucionado	à	luz	dos	instrumentos	jurídicos	próprios,	sendo
certo	 que	 não	 servem	 de	 justificação	 plena	 para	 o	 incumprimento	 dessas
obrigações,	mas	que	podem	revelar	uma	variação	do	seu	núcleo	essencial.

Existe,	 no	 entanto,	 dentro	 da	 dimensão	 negativa	 desse	 	 direito	 à	 educação	 dos
reclusos	 uma	 série	 de	 obrigações	 que	 se	 impõe	 aos	 Estados	 no	 sentido	 de	 não
interferência,	 como	 já	nos	 referimos.	Aqui	 encontra-se,	 por	 exemplo,	 a	 liberdade
que	deve	 ter	 o	 recluso	de	procurar	 conhecimento.	O	que	queremos	dizer	 é	que	o
Estado,	a	não	ser	que	tenha	uma	justificação	muito	consistente	não	poderá	impedir	o
recluso	de	ter	acesso	a	material	didático,	livros,	internet,	etc38.

Tanto	 é	 que	 nas	 Regras	 mínimas	 para	 o	 tratamento	 dos	 prisioneiros	 existe	 a
previsão	 de	 obrigação	 de	 disponibilização	 de	 uma	 biblioteca	 à	 disposição	 dos
reclusos39.	 A	 criação	 de	 uma	 biblioteca	 claramente	 poderá	 levar	 à	 questões
orçamentárias,	 mas	 não	 é	 disse	 que	 se	 trata	 nesse	 momento.	 Aqui	 queremos
reafirmar	que	apenas	por	razões	de	segurança	muito	bem	fundamentadas	poderá	o
Estado	 negar	 ao	 recluso	 o	 direito	 de	 aceder	 à	 esse	 material	 que	 venha	 do	 meio
exterior.

Da	mesma	forma	a	questão	do	acesso	à	 internet,	que	geralmente	vem	colocada	de
maneira	 a	 invocar-se	 a	 possibilidade	 de	 servir	 de	 ferramenta	 para	 a	 burla	 do
sistema	 de	 segurança,	 possibilitando	 comunicar-se	 com	 o	 meio	 externo	 para
práticas	 delitivas.	 Claramente	 se	 um	 recluso	 efetivamente	 tiver	 contra	 si	 aplicada
alguma	sanção	em	relação	à	efetivamente	utilizar-se	desse	meio	para	fins	que	não
se	 coadunem	efetivamente	 com	acesso	 à	 informação	 e	 obtenção	de	 conhecimento
obviamente	poderá	ser	suspenso	da	utilização	do	serviço	por	determinado	período
de	tempo.	

O	que	não	podemos	admitir,	entretanto,	é	que	esse	tipo	de	argumento	seja	capaz	de
justificar	que	milhões	de	reclusos	ao	redor	do	globo	sejam	privados	de	um	direito
por	uma	hipotética	ameaça	a	segurança	pública.	Obviamente	e,	caso	a	caso,	deverá
ser	 analisado	 se	 é	 ou	 não	 justificável	 que	 um	 recluso	 tenha	 esse	 direito	 tolhido,
enquanto	a	regra	deve	permanecer	que	todos	tenham	acesso.

O	 acesso	 a	 internet	 abre	 ainda	 uma	 outra	 possibilidade	 que	 é	 a	 do	 ensino	 à



distância40.	Afora	a	discussão	se	esse	ensino	deve	fazer	parte	da	rede	pública	e	se
deve	 ou	 não	 ter	 o	 recluso	 acesso	 a	 ele	 gratuitamente,	 a	 questão	 é	 que	 o	 acesso	 à
internet	 possibilita	 a	 realização	 de	 cursos	 à	 distância	 o	 que	 apresenta-se	 como
alternativa	 à	 muitos	 dos	 problemas	 técnicos	 e	 orçamentários	 que	 eventualmente
possam	 surgir	 no	 momento	 da	 implementação	 desse	 direito	 seja	 por	 ser	 menos
onersoso	 para	 o	 Estado	 seja	 por	 possibilitar	 que	 o	 recluso	 o	 curse	 dentro	 do
estabelecimento	prisional,	evitando	assim	riscos	à	segurança.

Muito	embora	seja	evidente	o	interesse	dos	Estados	em	otimizar	recursos,	existe	a
previsão	 de	 que	 o	 ensino	 oferecido	 aos	 reclusos	 seja	 integrado	 com	 o	 sistema
educacional	 externo,	 conforme	 previsto	 tanto	 nas	 Regras	 Mínimas	 para	 o
Tratamento	dos	Prisioneiros41	como	nas	Regras	Mínimas	para	a	Administração	da
Justiça	da	Infância	e	da	Juventude42.	Essa	disposição	se	dá	já	que	é	necessária	uma
equivalência	do	ensino	oferecido	dentro	do	estabelecimento	prisional	e	fora	dele	de
maneira	que	esteja	o	interno	em	condições	de	se	reintegrar	a	sociedade	após	a	sua
saída.

Sendo	assim,	podemos	situar	que	em	caso	de	restrições	orçamentárias	seja	possível
oferecer	apenas	o	ensino	a	distância	mas	que	o	objetivo	deva	ser	a	integração	entre
o	sistema	educacional	interno	e	externo.	Essa	realidade	também	suscita	o	argumento
da	 segurança	nos	presídios	com	o	constante	 fluxo	de	presos	a	 sair	 e	 a	entrar	dos
estabelecimentos	 prisionais.	 Obviamente	 entendemos	 que	 todo	 esse	 procedimento
seria	custoso	e	envolveria	uma	série	de	questões	que	podem	tornar	essa	obrigação
exequível	 apenas	 em	 Estados	 mais	 bem	 estruturados	 e/ou	 com	 populações
carcerárias	reduzidas.

4.	 O	 direito	 à	 educação	 dos	 reclusos:	 âmbito	 potencial,	 compressão	 e
incumprimento	do	núcleo	essencial

Em	sua	dimensão	positiva	o	direito	a	educação	traz	a	necessidade	de	uma	prestação
positiva	dos	Estados.	Isto	traz	a	necessidade	de	afetação	de	recursos	públicos	para
que	financiem	a	implementação	dessas	políticas	públicas	pelo	Estados,	de	maneira
que	será	portanto	destinar	parte	do	orçamento	para	a	consecução	desses	objetivos.

Afora	a	questão	das	realidades	econômicas,	políticas	e	sociais	distintas	de	diversos
países	o	que	naturalmente	acarreta	diferentes	graus	de	dificuldade	no	momento	da
implementação	 dessas	 políticas	 é	 também	 natural,	 sobretudo	 em	 tempos	 de	 crise
econômica,	 que	 esses	 países	 tenham	 de	 realocar	 recursos	 já	 afetados	 para	 a
execução	de	determinadas	políticas43.



A	retirada	de	recursos	afeitos	à	educação,	na	prática,	 traduz-se	na	restrição	de	um
direito	fundamental	e	deverá	ser	analisado	como	tal.	O	que	queremos	dizer	é	que	no
momento	 em	 que	 o	 Estado	 não	 implementa	 uma	 política	 pública	 ou	 deixa	 de
implementá-la	 por	 escassez	de	 recursos	o	 estará	 fazendo	obviamente	por	 preterir
esse	 direito	 à	 um	 outro	 qualquer	 por	 encontrar-se	 em	 estado	 de	 emergência
financeira.

No	primeiro	caso,	a	não	implementação	das	políticas	ou	o	corte	no	seu	orçamento
em	razão	de	outras	prioridades	deverão	o	ser	por	critérios	de	proporcionalidade,
sendo	certo	que	a	argumentação	deverá	ser	mais	ou	menos	consistente	a	depender
do	 grau	 de	 compressão	 do	 direito,	 a	 verificar-se	 se	 atinge	 ou	 não	 o	 seu	 núcleo
essencial44.

Uma	não	implementação	do	chamado	âmbito	potencial	do	direito	(no	caso	o	ensino
técnico	e	 superior)	 é	basicamente	uma	questão	de	disposição	de	 recursos	ou	não,
sendo	 certo	 que	 os	 Estados	 deverão	 justificar	 de	 forma	 consistente	 essa	 falta	 de
recursos	 para	 a	 não	 realização	 desse	 direito	 já	 que	mesmo	 tratando-se	 de	 âmbito
potencial	 do	 direito	 ainda	 assim	 trata-se	 de	 um	direito	 fundamental	 do	 indivíduo,
que	gera	para	ele	um	direito	subjetivo.

Após	satisfeito	o	direito,	entretanto,	temos	já	uma	maior	dificuldade	em	comprimi-
lo	 em	 razão	 da	 imposição	 do	 princípio	 do	 não	 retrocesso	 social.	 No	 entanto	 é
mesmo	nesse	princípio	que	encontramos	as	bases	para	a	aplicação	dos	critérios	de
proporcionalidade	e	principalmente	de	temporalidade	no	momento	da	compressão
desse	direito45.

O	 que	 queremos	 dizer	 é	 que	 o	 direito	 à	 educação	 dos	 reclusos,	 uma	 vez
implementado,	só	poderá	ser	comprimido	ainda	que	em	seu	âmbito	potencial	se	o
fizer	dentro	desses	critérios,	ainda	que	o	Estado	esteja	diante	de	situação	peculiar.

O	 princípio	 da	 proporcionalidade	 regulará	 o	 quanto	 do	 direito	 poderá	 ser
comprimida	 em	 razão	 de	 um	 justa	 medida	 de	 adequação,	 necessidade	 e
proporcionalidade	em	sentido	estrito	para	que	atinja-se	o	objetivo	de	satisfação	do
direito	colidente46.

Sendo	 o	 caso	 de,	 por	 exemplo,	 estar-se	 diante	 da	 necessidade	 de	 realocação	 dos
recursos	 para	 outra	 área	 como	 por	 exemplo	 da	 saúde	 deverá	 ser	 colocado	 sob
delicada	análise	se	a	realocação	dos	recursos	é	adequada	ao	fim	de	consecução	do
outro	direito,	o	que	deverá	ser	feito	evidentemente	sob	uma	ótica	de	real	efetividade
dessa	política	implementada.



A	seguir	o	 teste	deverá	prosseguis	 com	o	escrutínio	da	 análise	da	necessidade	da
medida,	 ou	 seja,	 se	 é	 realmente	 necessário	 retirar	 recursos	 da	 educação	 dos
reclusos	para	se	atender	esses	objetivos	afeitos	ao	direito	colidente.

E,	por	fim,	é	necessário	verificar	se	a	medida	tomada	pela	administração	pública	é
proporcional	em	sentido	estrito,	ou	seja:	é	de	se	verificar	se	a	interferência	sofrida
negativamente	pelo	direito	à	educação	dos	reclusos	justifica-se	pela	conjugação	de
fatores	como	a	intensidade	dessa	interferência,	a	importância	em	abstrato	do	direito
e	o	grau	de	efetividade	das	políticas	públicas	afetadas.	Isso	tanto	de	um	lado,	como
de	outro.

Outro	critério	muito	importante	é	o	temporalidade47,	ou	seja,	a	restrição	ao	direito
fundamental	 justificada	na	 realocação	de	 recursos	 somente	poderá	durar	 o	 tempo
que	durar	a	situação	especial	invocada	para	justificá-lo,	ou	seja,	o	contexto	de	crise
econômica	ou	da	 particularidade	qualquer	 que	 tenha	o	 condão	de	 trazer	 à	 baila	 a
mesma	dinâmica.

Situação	 diferente	 teremos,	 no	 entanto,	 quando	 não	 se	 tratar	 a	 compressão	 desse
direito	por	questões	orçamentárias	mas	sim	pela	colisão	eminente	de	um	direito	em
relação	 ao	 outro.	 Por	 exemplo:	 situações	 de	 segurança	 pública	 que	 justifiquem	 a
suspensão	 desses	 direitos	 para	 a	 preservação	 da	 integridade	 física	 dos	 reclusos.
Dessa	 maneira	 tratar-se-ão	 de	 situações	 pontuais	 que	 jamais	 deverão	 ser
prolongadas	 durante	 o	 tempo	 mas	 que	 claramente	 deverão	 estar	 sujeitas	 à	 essa
mesma	análise	sob	pena	de	ocorrerem	abusos	violadores	de	direitos	humanos.

Nessa	 tônica	é,	entretanto,	 impossível	não	analisar	casos	em	que	pela	natureza	do
direito	invocado	no	momento	da	justificação	da	restrição	do	direito	à	educação	dos
reclusos	 tenha	 o	 condão	 de	 até	 mesmo	 à	 um	 incumprimento	 do	 seu	 núcleo
essencial48.	Em	situações	emergenciais	em	que	se	coloque	em	causa	o	direito	à	vida
dos	reclusos	(por	exemplo)	raramente	o	direito	à	educação	deixará	de	ceder.

Importante	 salientar	 que	 nos	 colocamos	 aqui	 frontalmente	 contra	 qualquer
perspectiva	 que	 estabeleça	 uma	 ordem	 de	 prioridades	 de	 direitos	 humanos	prima
facie.	Não	há	no	nosso	entender	qualquer	possibilidade	de	se	estabelecer	 	que	um
direito	 tenha	 um	 peso	 em	 abstrato	 absoluto	maior	 que	 o	 outro	 fora	 de	 um	 juízo
valorativo	feito	dentro	de	um	caso	concreto.

É,	no	entanto,	salutar	reconhecer	que	numa	ponderação	de	direitos	humanos	sempre
levaremos	 em	 conta	 o	 peso	 abstrato	 relacional	 do	 princípio49	 no	 caso	 concreto,
sendo	 que,	 se	 de	maneira	 geral	 é	 impossível	 imaginar	 toda	 a	 gama	 de	 situações,
quando	 restringimos	 o	 espectro	 de	 estudo	 à	 um	 único	 direito	 torna-se	 possível



realizar	um	exercício	de	previsão	de	situações	macro	que	possam	envolver	um	ou
outro	direito.

Embora	 essas	 possibilidades	 aqui	 não	 estejam	 totalmente	 fechadas,	 fato	 é	 que	 se
tratando	de	núcleo	essencial	de	direitos	há	direitos	que	poderão	prevalecer	sobre	o
direito	 à	 educação.	 Isso	 tem	 o	 condão	 de	 trazer	 o	 que	 podemos	 chamar	 de	 uma
possível	variação	do	próprio	núcleo	essencial	desse	direito.

Embora	 isto	 que	 dissemos	 aparentemente	 apresente	 problemas	 em	 relação	 à
argumentação	apresentada	quando	tratamos	do	núcleo	essencial	linhas	acima	fato	é
que	do	 conflito	 entre	o	 cumprimento	do	núcleo	 essencial	 do	direito	 à	 saúde	 e	do
núcleo	 essencial	 do	 direito	 à	 educação,	 por	 exemplo,	 deverá	 necessariamente
resultar	a	diminuição	de	um	ou	outro	núcleo	essencial.

Isso	 deverá	 se	 dar	 apenas	 em	 situações	 excepcionais	 e	 sob	 um	 regime	 de	 forte	 e
clara	 argumentação,	 mas	 seria	 um	 equívoco	 não	 prever	 essa	 possibilidade
sobretudo	 quando	 estamos	 a	 falar	 de	 obrigações	 que	 envolvam	 os	mais	 diversos
Estados	 do	 globo	 possuidores	 dos	 sistemas	 carcerários	 que	 existem	 sob	 as	mais
distintas	realidades	e	que,	com	certeza,	não	nos	permitem	solucionar	aqui	à	partida
todos	 os	 problemas	 que	 eventualmente	 possam	 surgir	 mas	 sim	 oferecer	 um
ferramental	que	tenda	a	dar	conta	de	uma	gama	de	situações50.

Diante	 do	 quadro	 do	 sistema	 penitenciários	 global	 especialmente	 daqueles	 países
mais	 periféricos	 tem-se	 pensado	 em	 diferentes	 soluções	 que	 busquem	 viabilizar
técnica	 e	 financeiramente	 o	 gozo	 do	 direito	 à	 educação	 pelos	 reclusos.	 Solução
muito	 experimentada	 tem	 sido	 a	 parceria	 com	organizações	 não	 governamentais,
que	tem	resultado	em	boas	experiências51.

Importante	 deixar	 claro	 que	 não	 defendemos	 aqui	 a	 privatização	 do	 sistema
carcerário,	mas	 apenas	 a	 parceria	 com	 organizações	 do	 chamado	 terceiro	 sector
que	possam	colaborar	com	o	Estado	para	a	implementação	do	direito	à	educação	no
sistema	 carcerário.	No	 nosso	 entender,	 e	 ao	 que	 nos	 propomos	 nesse	 trabalho,	 a
colaboração	 deverá	 restringir-se	 apenas	 à	 prestação	 de	 serviços	 educacionais	 e
obviamente	 não	 excluirá	 a	 responsabilidade	 do	 Estado	 por	 essa	 prestação	 de
serviço.	Trata-se,	portanto,	da	mesma	 lógica	que	 já	 existe	no	 sistema	educacional
comum.

5.	Conclusão



Ante	 a	 análise	 realizada	 podemos	 concluir	 que	 no	 âmbito	 do	 sistema	 global	 de
proteção	dos	direitos	humanos	o	direito	à	educação	dos	 reclusos	é	garantido	não
apenas	 textualmente	 (por	 meio	 dos	 instrumentos	 legais	 apresentados)	 como	 tem
sido	 reafirmado	 na	 Corte	 Europeia	 dos	 Direitos	 Humanos	 como	 um	 direito
consagrado	à	luz	desses	mesmos	instrumentos.

Embora	 tenhamos	 esboçado	 a	 definição	 de	 um	 núcleo	 essencial	 para	 esse	 direito
fato	é	que	estará	sujeito	à	variações	de	acordo	com	as	realidades	dos	Estados,	sendo
possível	 ensaiar	 que	 haverá	 a	 variação	 desse	 núcleo	 essencial	 de	 acordo	 com	 as
circunstâncias	técnico-econômicas	para	a	implantação	de	políticas	que	visem	tornar
esse	direito	efetivo.

Essa	variação	de	condições	nos	mais	diversos	Estados	nos	traz	à	um	certo	grau	de
tolerância	 para	 com	 a	 não	 implementação	 desses	 direito.	 Essa	 tolerância,	 no
entanto,	 não	 pode	 ser	 confundida	 com	 complacência:	 é	 imperioso	 à	 todos	 os
Estados	 que	 estão	 sob	 a	 égide	 das	 normas	 aqui	 referidas	 deverão	 empenhar	 o
máximo	 de	 recursos	 disponíveis	 na	 realização	 desses	 recursos,	 sendo	 que	 sua
realização	deverá	ser	progressiva.

O	direito	à	instrução	consubstancia-se	no	direito	de	liberdade	que	tem	o	recluso	de
buscar	 conhecimento	 ou	 tê-lo	 para	 si	 transmitido	 sem	 qualquer	 interferência	 do
Estado.	 Via	 de	 regra	 toda	 a	 dimensão	 negativa	 do	 direito	 à	 educação	 deverá	 ser
respeitada	 pelo	 estado	 como	 parte	 do	 núcleo	 essencial.	 No	 entanto	 mesmo	 no
respeito	 ao	 que	 seria	 em	 tese	 a	 dimensão	 negativa	 do	 direito	 à	 educação	 dos
reclusos	 	 acaba	 por	 nos	 reconduzir	 à	 questões	 orçamentárias	 como	 no	 caso,	 por
exemplo,	 da	 disponibilização	 de	 uma	 biblioteca	 dentro	 do	 estabelecimento
prisional.

O	núcleo	 essencial	 do	 direito	 ao	 ensino	 dos	 reclusos	 é	 a	 alfabetização	 funcional,
sendo	certo	que	após	a	 sua	alfabetização	 funcional	 (deverá	 ser	dada	 sequencia	do
ensino	até	a	formação	completa	nos	ensinos	fundamental	e	médio.	O	ensino	técnico
e	superior,	embora	opcionais,	deverão	ser	oferecidos	quando	houver	 interesse	do
recluso.

A	 variação	 do	 núcleo	 essencial	 deverá	 ser	 feita	 à	 luz	 dos	 princípios	 da	 não
discriminação	 e	 da	 proporcionalidade,	 tendo	 sempre	 em	 vista	 a	 proibição	 do
retrocesso	que	é	a	regra.	Nesses	casos	sempre	deve	haver	um	direito	cuja	satisfação
seja,	de	acordo	com	essa	regra	de	hermenêutica,	ainda	mais	premente	de	satisfação,
para	que	se	justifique	a	posição	do	Estado.

Outra	 hipótese	 comum	 de	 conflito	 entre	 direitos,	 dentro	 deste	 quadro	 é	 a



necessidade	de	suspensão	de	direitos	por	motivo	de	segurança	ou	por	imposição	de
medidas	disciplinares	aos	 reclusos.	Nesses	casos	 também	deverá	 servir	 a	máxima
da	 proporcionalidade,	 no	 entanto	 com	 o	 acréscimo	 da	 necessidade	 de	 serem	 as
medidas	 pontuais	 e	 jamais	 de	 servirem	 de	 justificação	 para	 tornar	 a	 exceção	 em
regra.

Ademais,	 há	 ainda	 os	 casos	 de	 incumprimento	 do	 núcleo	 essencial	 por	 questões
orçamentárias,	caso	clássico	pelo	qual	vem	passando	muitos	países	que	por	conta
de	medidas	 de	 austeridade	 veem	 reduzindo	 direito	 sociais.	 É	 possível	 justificar	 a
realocação	 orçamentária	 desde	 que	 a	 medida	 passe	 pelo	 teste	 acima	 já	 referido.
Lembrando-se	sempre	que	para	este	caso	específico	é	necessário	atender	ainda	ao
critério	de	 temporalidade	sob	pena	de	estar-se	 retrocedendo	socialmente	mediante
justificativa	não	satisfatória.

Ademais	 identificamos	algumas	 soluções	que	 se	 tem	verificado	 serem	de	 sucesso
como	 por	 exemplo	 a	 educação	 à	 distância	 e	 a	 participação	 de	 organizações	 não
governamentais.	Em	um	caso	ou	 em	outro	 são	 soluções	que	 se	 apresentam	como
optimizadoras	 de	 recursos	 de	 maneira	 que	 possam	 tornar	 realidade	 em	 muitos
Estados	o	que	hoje	é	quase	uma	utopia:	a	garantia	desse	direito	à	todos	os	reclusos.

No	 mais	 é	 importante	 ressaltar	 que	 o	 grande	 obstáculo	 que	 se	 verifica	 na
implementação	de	políticas	públicas	e	na	elaboração	de	leis	que	visem	salvaguardar
esse	direito	é	a	opinião	pública	de	sociedades	conservadoras	que	ainda	entendem	o
sistema	 penitenciário	 como	 um	 sistema	 que	 deva	 promover	 uma	 vingança	 social
por	meio	da	expiação	dos	reclusos.	Essa	opinião	pública	tem	traduzindo-se	em	falta
de	vontade	política	e	obstado	a	realização	desse	direito.

No	nosso	entendimento	os	mecanismos	aqui	referidos,	seja	a	própria	legislação	ou
as	ferramentas	de	interpretação	da	mesma,	servem	como	aneira	de	verificação	das
reais	 motivações	 dos	 Estados	 quando	 da	 não	 efetivação	 desse	 direito	 para	 o
controle	dos	tribunais	constitucionais	desses	países	ou	dos	tribunais	internacionais	à
que	estejam	submetidos.	
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inclusive,	 92.º,	 126.º	 e,	 quando	 existam	 relações	 diplomáticas	 entre	 as	 Partes	 no
conflito	 e	 a	 Potência	 neutra	 ou	 não	 beligerante	 interessada,	 das	 disposições	 que
dizem	respeito	à	Potência	protetora.	Quando	estas	relações	diplomáticas	existem,	as
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funcional	colocou	alguns	outros	itens.	No	entanto	entendemos	que	o	nosso	conceito
de	 alfabetização	 funcional	 abarca	 esse	 conteúdo:	 (a)	An	 ability	 to	 read	 and	write
(measures	to	combat	illiteracy	and	functional	illiteracy,	including	day-to-day	means
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esforço,	 quer	 com	 a	 assistência	 e	 cooperação	 internacionais,	 especialmente	 nos
planos	econômico	e	técnico,	no	máximo	dos	seus	recursos	disponíveis,	de	modo	a
assegurar	 progressivamente	 o	 pleno	 exercício	 dos	 direitos	 reconhecidos	 no
presente	Pacto	por	 todos	os	meios	apropriados,	 incluindo	em	particular	por	meio
de	medidas	legislativas”.

32	 Confome	 o	Comentário	Geral	 n.	 3	 do	CDESC	 “9.	 The	 principal	 obligation	 of
result	 reflected	 in	 article	 2	 (1)	 is	 to	 take	 steps	 "with	 a	 view	 to	 achieving
progressively	 the	 full	 realization	 of	 the	 rights	 recognized"	 in	 the	 Covenant.	 The
term	"progressive	realization"	is	often	used	to	describe	the	intent	of	this	phrase.	The
concept	 of	 progressive	 realization	 constitutes	 a	 recognition	 of	 the	 fact	 that	 full
realization	of	all	economic,	social	and	cultural	rights	will	generally	not	be	able	to
be	 achieved	 in	 a	 short	 period	 of	 time.	 In	 this	 sense	 the	 obligation	 differs
significantly	from	that	contained	in	article	2	of	the	International	Covenant	on	Civil
and	Political	Rights	which	embodies	an	immediate	obligation	to	respect	and	ensure
all	of	the	relevant	rights.	Nevertheless,	the	fact	that	realization	over	time,	or	in	other
words	progressively,	 is	 foreseen	under	 the	Covenant	should	not	be	misinterpreted
as	 depriving	 the	 obligation	 of	 all	 meaningful	 content.	 It	 is	 on	 the	 one	 hand	 a
necessary	 flexibility	 device,	 reflecting	 the	 realities	 of	 the	 real	 world	 and	 the
difficulties	involved	for	any	country	in	ensuring	full	realization	of	economic,	social
and	 cultural	 rights.	On	 the	other	 hand,	 the	phrase	must	 be	 read	 in	 the	 light	 of	 the
overall	 objective,	 indeed	 the	 raison	 d'être,	 of	 the	 Covenant	 which	 is	 to	 establish
clear	obligations	for	States	parties	in	respect	of	the	full	realization	of	the	rights	in
question.	It	 thus	imposes	an	obligation	to	move	as	expeditiously	and	effectively	as
possible	 towards	 that	 goal.	Moreover,	 any	 deliberately	 retrogressive	measures	 in
that	regard	would	require	the	most	careful	consideration	and	would	need	to	be	fully
justified	by	reference	to	the	totality	of	the	rights	provided	for	in	the	Covenant	and	in
the	context	of	the	full	use	of	the	maximum	available	resources”.

33	 Conf.	 itens	 23	 e	 24	 dos	 Princípios	 de	 Limburg	 para	 a	 implementação	 da
convenção	 internacional	 dos	 direitos	 econômicos,	 sociais	 e	 culturais	 “23.	 	 The
obligation	 of	 progressive	 achievement	 exists	 independently	 of	 the	 increase	 in
resources;	 it	 requires	 effective	 use	 of	 resources	 available.	 24.	 	 Progressive
implementation	 can	 be	 effected	 not	 only	 by	 increasing	 resources,	 but	 also	 by	 the
development	of	societal	resources	necessary	for	the	realization	by	everyone	of	the
rights	recognized	in	the	Covenant”.

34	 De	 acordo	 com	 o	 Comentário	Geral	 n.	 1	 do	 CDESC	 “4.	While	monitoring	 is
designed	to	give	a	detailed	overview	of	the	existing	situation,	the	principal	value	of
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interrelated	 and	 essential	 features:	 3/	 (a)	 Availability	 -	 functioning	 educational
institutions	 and	 programmes	 have	 to	 be	 available	 in	 sufficient	 quantity	within	 the
jurisdiction	of	the	State	party.	What	they	require	to	function	depends	upon	numerous
factors,	 including	 the	 developmental	 context	 within	 which	 they	 operate;	 for
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protection	 from	 the	 elements,	 sanitation	 facilities	 for	 both	 sexes,	 safe	 drinking
water,	 trained	 teachers	 receiving	 domestically	 competitive	 salaries,	 teaching
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Por	uma	teoria	do	direito
administrativo	adequada	ao
enfrentamento	das	demandas

contemporâneas:	o	caso	da	legalidade
em	sentido	estrito

Chiara	Ramos*

Resumo:	 Diante	 de	 uma	 sociedade	 multicêntrica	 e	 hipercomplexa,
questionamos	 se	 a	 teoria	 do	 direito	 administrativo	 está	 preparada	 para
lidar	 com	 as	 demandas	 contemporâneas,	 bem	 como	 se	 está	 adequada	 às
exigências	 de	 um	 Estado	 Constitucional,	 garantidor	 dos	 direitos
fundamentais.	 De	 maneira	 exemplificativa,	 rediscutimos	 o	 dogma	 da
legalidade	 em	 sentindo	 estrito,	 demonstrando	 seu	 anacronismo	 e
propondo	 sua	 ressignificação	 sob	 uma	 perspectiva	 de	 constituição	 que
promova	 uma	 racionalidade	 transversal	 entre	 o	 sistema	 político	 e
jurídico,	evitando	as	inconsistências	práticas	que	promovem	insegurança
jurídica	e	reprodução	de	demandas	judiciais.	Para	tanto,	utilizaremos	dois
referenciais	 teóricos	 principais:	 a	 teoria	 dos	 sistemas	 de	 Luhmann	 e	 o
transconstitucionalismo	de	Marcelo	Neves.

Palavras-chave:	 Teoria	 dos	 sistemas;	 Legalidade	 estrita;	 Constituição
Transversal.

Por	 una	 teoría	 del	 derecho	 administrativo	 adecuada	 a	 las	 demandas
modernas:	el	caso	de	la	legalidad	en	sentido	estricto

Resumen:	 En	 una	 sociedad	 multicéntrica	 y	 hypercomplexa,	 nos
preguntamos	 si	 la	 teoría	del	 derecho	 administrativo	 está	preparado	para
hacer	frente	a	las	demandas	actuales	y	si	se	adecua	a	las	exigencias	de	un



Estado	 de	 derecho,	 garante	 de	 los	 derechos	 fundamentales.	 Como	 un
ejemplo,	rediscutimos	el	dogma	de	la	legalidad	en	sentido	estricto,	lo	que
demuestra	 su	 anacronismo	 y	 proponer	 una	 reinterpretación	 desde	 la
perspectiva	 de	 la	 constitución	 transversal	 que	 promueve	 la	 racionalidad
entre	 el	 sistema	 político	 y	 jurídico	 y	 evitar	 las	 inconsistencias	 prácticas
que	 promueven	 la	 inseguridad	 jurídica	 y	 la	 reproducción	 de	 demandas
judiciales.	Por	lo	tanto,	vamos	a	utilizar	dos	principales	marcos	teóricos:
la	 teoría	 de	 sistemas	 de	 Luhmann	 y	 transconstitucionalismo	 Marcelo
Neves.

Palabras-clave:	 Teoría	 de	 los	 sistemas;	 Estricta	 legalidad;	 Constitución
transversal.

Introdução

A	sociedade	moderna	pode	ser	caracterizada	como	multicêntrica,	ou	seja,	nela	não
há	 um	 centro	 único	 que	 possa	 ter	 uma	 posição	 privilegiada	 para	 observar	 e
descrever	 a	 realidade	 como	um	 todo.	Utilizando	 a	 linguagem	da	 teoria	 sistêmica,
pode-se	dizer	que	não	há	um	sistema	social	a	partir	do	qual	todos	os	demais	devam
ou	possam	ser	compreendidos,	pois	tanto	o	direito,	quanto	a	economia,	bem	como	a
política,	 a	 ciência,	 a	 mídia	 e	 os	 demais	 subsistemas	 sociais,	 concorrem	 para
descrição	das	operações	em	sociedade.	

Diante	 dessa	 realidade	 complexa,	 questionaremos	 se	 a	 teoria	 do	 Direito
Administrativo	 está	 preparada	 para	 lidar	 com	 os	 problemas	 da	 dita	 “pós-
modernidade”,	 bem	 como	 se	 está	 adequada	 às	 exigências	 de	 um	 Estado
Constitucional,	garantidor	dos	direitos	fundamentais.	

Para	 lidar	 com	 as	 problematizações	 expostas,	 utilizaremos	 dois	 importantes
referenciais	teóricos:	a	teoria	dos	sistemas	de	Luhmann	e	o	transconstitucionalismo
de	 Marcelo	 Neves,	 com	 o	 objetivo	 de	 criticar	 a	 dogmática	 do	 Direito
Administrativo	 pelas	 suas	 bases	 filosóficas	 essencialistas,	 bem	 como	 pelo	 seu
anacronismo	 diante	 do	 novo	 contexto	 de	 sociedade	mundial,	 propondo	 a	 adoção
dos	pressupostos	metodológicos	da	teoria	sistêmica	para	construção	de	uma	Teoria
Geral	 do	 Direito	 Administrativo,	 que	 se	 adeque	 às	 exigências	 de	 consistência
jurídica	e	adequação	social	do	sistema	jurídico	contemporâneo.

Aplicando	 as	 bases	 teóricas	 e	 metodológicas	 da	 teoria	 sistêmica	 de	 Luhmann,
propomo-nos	a	 revisitar	alguns	dogmas	do	Direito	Administrativo,	demonstrando



como	a	concepção	que	se	mantém	na	atual	dogmática	jurídica	é	subcomplexa	para
lidar	 com	 os	 problemas	 hipercomplexos	 que	 permeiam	 o	 cotidiano	 da
Administração	 Pública,	 sobretudo	 em	 sua	 relação	 com	 o	 Poder	 Judiciário.	 Com
isso,	entendemos	ser	imprescindível	uma	atualização	do	sentido	de	dogmas	como	a
“supremacia	 do	 interesse	 público”,	 a	 “discricionariedade	 administrativa”	 e	 a
“legalidade	 em	 sentido	 estrito”,	 de	 forma	 a	 superar	 o	 anacronismo	 das	 atuais
concepções.

Entendemos	a	semântica	como	sendo	o	patrimônio	conceitual	da	sociedade,	sendo
possível	defini-la	seja	com	referência	ao	conceito	de	sentido,	como	o	conjunto	de
formas	utilizáveis	para	a	função	de	seleção	dos	conteúdos	de	sentido	que	surgem	da
sociedade,	seja	com	referência	ao	conceito	de	comunicação,	podendo	ser	definida
como	 a	 reserva	 de	 temas	 que	 se	 conserva	 a	 disposição	 para	 emissão	 da
comunicação,	ou	seja,	o	patrimônio	de	ideias	que	tem	importância	do	ponto	de	vista
comunicativo.	 Em	 síntese,	 “a	 semântica	 é	 aquela	 parte	 de	 significados	 de	 sentido
condensados	 e	 reutilizáveis	 que	 está	 disponível	 para	 a	 emissão	 da	 comunicação”
(CORSI,	ESPOSITO,	BARALDI,	1996:	143-144).

Nesse	 contexto,	 variação	 não	 significa	 apenas	 mudança	 –	 porque	 isso	 já	 seria
evolução	–	mas	 também	a	elaboração	de	uma	variante	para	uma	possível	 seleção.
De	 forma	 semelhante	 –	 no	 contexto	 da	 teoria	 da	 evolução	 –	 seleção	 não	 indica
simplesmente	 o	 puro	 fato	 de	 que	 algo	 aconteça-assim-e-não-de-outra-maneira.	 O
conceito	 indica	 seleção	 originada	 como	 consequência	 de	 uma	 variação	 que
acontece	 no	 sistema.	 Trata-se,	 então,	 de	 conceitos	 em	 correspondência,	 que	 não
encontram	 aplicação	 fora	 da	 teoria	 da	 evolução.	 Justamente	 este	 estar	 imanente,
referido	 de	 sua	 distinção	 diretriz,	 é	 o	 que	 dá	 forma	 ao	 conceito	 de	 evolução.	 A
variação	produz	uma	diferença,	produz	um	desvio	do	que	seria	usual.	Esta	diferença
obriga	 a	 fazer	 uma	 seleção	 a	 favor	 ou	 contrária	 à	 inovação	 (LUHMANN,	 2007:
355-356).

A	 própria	 comunicação	 pressupõe	 sistemas	 do	 entorno	 inquietos,	 que	 se	 vão
colocando	 em	 estados	 diferentes	 a	 todo	 o	 momento.	 Dito	 de	 outra	 forma,	 “a
comunicação	 está	 preparada	 para	 a	 irritação	 constante	 por	 parte	 de	 seu	 entorno”
(LUHMANN,	 2007:	 77),	 possibilitando	 a	 relação	 entre	 variação,	 seleção	 e
estabilização,	pensada	numa	relação	circular	e	não	com	base	em	uma	causalidade
linear.	A	presente	análise	pretende,	portanto,	funcionar	como	um	ruído	que	estimule
nova	 seleção	 de	 sentido	 para	 os	 dogmas	 a	 serem	 questionados,	 enfatizando	 o
princípio	da	legalidade.

A	relevância	acadêmica	desse	debate	é	 inconteste	e	atual,	pois	busca	questionar	os
dogmas	 do	Direito	Administrativo,	 no	 contexto	 do	 constitucionalismo	 atual,	 que,



em	 geral,	 apresentam-se	 na	 forma	 de	 discursos	 maniqueístas	 e	 redutores	 de
complexidade,	 os	 quais	 reproduzem	 uma	 cultura	 acadêmica	 formalista	 e	 acrítica.
Além	 disso,	 a	 abordagem	 que	 se	 pretende	 é	 inovadora,	 pois	 promove	 um
entrelaçamento	 do	 direito	 administrativo	 com	 o	 direito	 constitucional,	 a	 ciência
política,	a	sociologia	e	a	filosofia	do	direito.

Para	 tanto,	 iniciaremos	 rediscutindo	 suscintamente	 os	 dogmas	 da	 supremacia	 do
interesse	 público	 e	 da	 discricionariedade	 administrativa,	 para	 posteriormente
fazermos	 uma	 análise	 mais	 detalhada	 do	 princípio	 da	 legalidade	 estrita,
exemplificando	 com	 uma	 demanda	 prática	 no	 âmbito	 do	 processo	 administrativo
disciplinar.	Para,	por	 fim,	propor	a	 rediscussão	do	mencionado	princípio	a	partir
do	conceito	de	constituição	transversal.

1.	Supremacia	do	interesse	público	e	discricionariedade	administrativa

O	princípio	da	supremacia	do	interesse	público	é	considerado	uma	das	“pedras	de
toque”	do	Direito	Administrativo,	pressupondo	que	o	interesse	público	deve	sempre
prevalecer	 sobre	 o	 interesse	 do	 particular,	 sobre	 o	 interesse	 privado.	 Tal
perspectiva,	 de	 uma	 vitória	 apriorística	 do	 interesse	 público	 sobre	 o	 privado,	 se
mostra	 totalmente	 desconforme	 com	 a	 nova	 hermenêutica	 constitucional,	 que
propõe	 um	 processo	 de	 ponderação	 entre	 os	 valores,	 reconhecendo	 que	 não	 há
princípios	 que	 se	 sobreponham	 aos	 demais	 de	 maneira	 absoluta.	 A	 ponderação
pressupõe,	 ainda,	que	a	definição	 sobre	 a	prevalência	de	um	princípio	 (ou	de	um
valor)	sobre	outro	só	se	faz	possível	diante	de	um	caso	concreto.

Assim,	 o	 dogma	 de	 que	 o	 interesse	 público	 deve	 se	 sobrepor	 a	 todo	 e	 qualquer
interesse	 vai	 de	 encontro	 aos	 novos	 paradigmas	 constitucionais,	 ferindo
frontalmente	 a	 teoria	 dos	 direitos	 fundamentais.	 Em	 crítica	 a	 esse	 dogma,	 Eros
Grau	afirma	que:

Assim,	porque	 ingênua"	ou	maliciosamente	atuam	como	autêntica	"linha
auxiliar"	dos	que	detém	os	poderes	de	fato	hegemônicos,	 juristas	que	se
recusam	 a	 praticar	 o	 pensamento	 crítico	 nutrem	 um	 a	 concepção	 do
princípio	da	 supremacia	do	 interesse	público	que	 resulta	por	privilegiar
não	 o	 que	 se	 poderia	 supor	 ser	 o	 interesse	 do	Estado	 [=	 da	 sociedade],
mas	 os	 interesses,	 privados,	 daqueles	 que	 detém	 o	 controle	 do	 Estado,
usado	o	vocábulo	 "controle"	 aqui,	 sob	o	 sentido	de	dominação	 (GRAU,
2015).



No	que	diz	respeito	à	discricionariedade	administrativa,	convém	ressaltar	que	a	sua
permanência	representa	um	resquício	do	autoritarismo	que	permeou	o	surgimento
do	Direito	Administrativo.	O	Direito	Administrativo	parte	de	um	paradoxo	na	sua
própria	 origem,	 no	 qual	 se	 contrapõem	 o	 autoritarismo	 e	 a	 liberdade.	 Nesse
sentido,	Paulo	Otero	afirma	que	a	evolução	histórica	da	disciplina	se	dá	como	“uma
sucessão	de	impulsos	contraditórios,	produto	da	tensão	dialética	entre	autoridade	e
liberdade”	(OTERO,	2001,	229).

No	que	se	refere	à	liberdade,	em	decorrência	dos	ideais	da	Revolução	Francesa	na
construção	do	Estado	Liberal,	o	Direito	Administrativo	surge	como	aquele	que	vai
submeter	os	Poderes	Públicos	às	leis,	buscando	a	preservação	da	liberdade.	Adota-
se,	portanto,	a	concepção	de	liberdade	de	Montesquieu,	segundo	a	qual	ser	 livre	é
poder	seguir	o	direito	posto.	Nesse	sentido,	esclarece	Hely	Lopes	Meirelles	que:

O	impulso	decisivo	para	a	formação	do	Direito	Administrativo	foi	dado
pela	 teoria	 da	 separação	 dos	 Poderes	 desenvolvida	 por	 Montesquieu,
L’esprit	 des	 Lois,	 1748,	 e	 acolhida	 universalmente	 pelos	 Estados	 de
Direito.	Até	 então,	o	 absolutismo	 reinante	 e	o	 enfeixamento	de	 todos	os
poderes	 governamentais	 nas	 mãos	 do	 Soberano	 não	 permitiam	 o
desenvolvimento	de	quaisquer	teorias	que	visassem	a	reconhecer	direitos
aos	 súditos,	 em	 oposição	 às	 ordens	 do	 Príncipe.	 Dominava	 a	 vontade
onipotente	 do	 Monarca,	 cristalizada	 na	 máxima	 romana	 “quod	 principi
placuit	 legis	 habet	 vigorem”,	 e	 subseqüentemente	 na	 expressão
egocentrista	Luiz	XIV:	“L’Estat	c’est	moi”	(MEIRELLES,	2005,	p.	51).

Como	 é	 sabido,	 Montesquieu	 sistematizou	 a	 clássica	 teoria	 da	 separação	 dos
poderes,	 afirmando	 que	 o	 homem	 (inatamente	 livre)	 elabora,	 por	 meio	 de
representantes	 legitimamente	 escolhidos,	 as	 leis	 pelas	 quais	 viverá	 em	 sociedade.
Sendo	 assim,	 a	 lei	 seria	 sempre	 justa	 e	 garantidora	 da	 liberdade,	 uma	 vez	 que
construída	 pelo	 legislador	 racional,	 representante	 dos	 interesses	 dos	 cidadãos	 de
um	Estado	(MONTESQUIEU,	2014).

Como	bem	esclarece	Gilissen,	estas	ideias	transformaram-se	num	sistema	geral	de
filosofia	 política	 e	 social,	 sobretudo	 nos	 fisiocratas.	 A	 sociedade	 passou	 a	 ser
considerada,	então,	como	um	conjunto	de	homens	livres	e	autônomos,	que	se	ligam
por	meio	da	vontade	livre,	expressa	no	contrato	social.	Os	juristas	franceses	do	séc.
XVIII,	contudo,	sobretudo	do	sul	da	França,	continuaram	presos	ao	direito	romano,
distanciando-se,	pois,	da	filosofia	política	do	seu	tempo	(GILISSEN,	1979,	pp.	738-
739).

De	 outro	 lado,	 em	 que	 pese	 o	 fundamento	 liberal	 do	 Direito	 Administrativo	 na



França	 pós-Revolução,	 a	 jurisdição	 administrativa	 francesa	 foi	 marcada	 pelo
autoritarismo.	Como	 bem	 sintetiza	Binembojm,	 as	 categorias	 jurídicas	 peculiares
do	Direito	Administrativo,	 desde	 o	 seu	 surgimento,	 a	 exemplo	 da	 supremacia	 do
interesse	 público,	 das	 prerrogativas	 da	 Administração	 e	 da	 discricionariedade,
dentre	outras,	representaram	muito	mais	uma	forma	de	reprodução	e	sobrevivência
das	 práticas	 administrativas	 do	 Antigo	 Regime	 que	 a	 sua	 superação.	 Em	 suas
palavras,	 “a	 juridicização	 embrionária	 da	 Administração	 Pública	 não	 logrou
subordiná-la	 ao	 direito;	 ao	 revés,	 serviu-lhe	 apenas	 de	 revestimento	 e	 aparato
retórico	 para	 sua	 perpetuação	 fora	 da	 esfera	 de	 controle	 dos	 cidadãos”
(BINEMBOJM,	2006,	p.	10-11).

O	 paradoxo	 da	 origem	 do	 Direito	 Administrativo	 consiste,	 portanto,	 num
anacronismo	original,	 pois,	 embora	 retoricamente	 sua	 criação	 esteja	 inspirada	na
proteção	da	liberdade	do	cidadão,	como	ideal	da	Revolução	Francesa,	o	seu	efetivo
funcionamento	não	se	baseou	na	garantia	dos	direitos	fundamentais.	Pelo	contrário,
o	funcionamento	da	jurisdição	administrativa	independente,	que	não	se	subordinava
ao	 controle	 do	 Judiciário	 (segundo	 o	modelo	 dual	 francês)	 e	 que	 podia	 criar	 as
regras	 às	 quais	 iria	 se	 submeter,	 representou	 a	 manutenção	 do	 autoritarismo
próprio	do	Antigo	Regime.

Atualmente,	 contudo,	 como	 se	 percebe	 da	 atuação	 jurisprudencial,	 sobretudo	 no
Brasil,	 o	 princípio	 da	 discricionariedade	 ganha	 novo	 significado,	 em	 razão	 das
exigências	 de	 proporcionalidade,	 oriundas	 de	 um	 constitucionalismo	 garantidor
dos	direitos	fundamentais.	Nesse	sentido:

Da	condição	de	 súdito,	 de	mero	 sujeito	 subordinado	à	Administração,	o
administrado	 foi	 elevado	 à	 condição	 de	 cidadão.	 Essa	 nova	 posição	 do
indivíduo,	 amparada	 no	 desenvolvimento	 do	 discurso	 dos	 direitos
fundamentais,	 demandou	 a	 alteração	 do	 papel	 tradicional	 da
Administração	Pública.	Direcionada	para	o	respeito	à	dignidade	da	pessoa
humana,	 a	 Administração,	 constitucionalizada,	 vê-se	 compelida	 a
abandonar	 o	 modelo	 autoritário	 de	 gestão	 da	 coisa	 pública	 para	 se
transformar	 em	 um	 centro	 de	 captação	 e	 ordenação	 dos	 múltiplos
interesses	existentes	no	substrato	social	(BAPTISTA,		2003,	p.	129-30).

Apesar	 de	 incluir	 uma	 decisão	 de	mérito,	 que	 efetivamente	 cabe	 ao	 gestor,	 o	 ato
discricionário	 não	 significa	 ampla	 liberdade	 de	 decidir,	 pois	 há	 a	 necessidade
imperiosa	 de	 se	 observar	 o	 princípio	 constitucional	 da	 proporcionalidade.	 A
jurisprudência	brasileira	é	 farta	em	exemplos	de	anulação	de	atos	administrativos
discricionários	por	violação	ao	supramencionado	princípio.	Muito	embora	a	teoria
do	 Direito	 Administrativo	 insista	 em	 afirmar	 a	 impossibilidade	 de	 controle	 do



mérito	dos	atos	administrativos	pelo	Poder	Judiciário,	a	 realidade	se	apresenta	de
modo	 bem	 diverso.	 Sob	 o	 pretexto	 de	 adequar	 o	 ato	 administrativo	 ao	 princípio
constitucional,	o	Judiciário	brasileiro	termina	por	adentrar	ao	mérito,	substituindo-
se	ao	gestor	público.

Portanto,	 para	 se	 adequar	 a	 complexa	 realidade	 social,	 a	 dogmática	 do	 direito
administrativo	 deve	 começar	 por	 reconhecer	 a	 atenuação	 de	 seus	 dogmas
principais,	 de	maneira	 a	 problematiza-los	 sob	 os	 novos	 parâmetros	 trazidos	 pelo
constitucionalismo.

2.	Legalidade	em	sentido	estrito

O	 dogma	 da	 legalidade	 está	 vinculado	 ao	 paradigma	 exegético1,	 próprio	 do
liberalismo	 clássico.	Realizando	 uma	 breve	 digressão	 sobre	 a	 história	 da	Europa
moderna,	 é	 necessário	 relembrar	 que	 por	 volta	 do	 século	 XV	 o	 Estado
centralizador	 suplantou	 a	 descentralização	 política	 própria	 da	 Idade	 Média,
conformando-se	com	a	estrutura	capitalista	nascente	que	não	se	coadunava	com	o
direito	local	e	protético	do	sistema	feudal	(LIMA,	2002,	p.	211).

Nesse	 contexto,	 precisava-se	de	um	direito	 fundado	 em	princípios	 gerais,	 válidos
para	 qualquer	 tempo	 e	 espaço,	 devendo	 tais	 princípios	 serem	deduzidos	 da	 razão
humana,	 numa	 concepção	 individualista	 que	 preponderava	 na	 filosofia	 social	 da
época,	baseada	na	igualdade	e	liberdade	do	homem	no	estado	de	natureza,	de	onde
os	indivíduos	“teriam	partido	para	as	formas	de	convivência	política,	que	a	noção
de	Estado	comporta”	(LIMA,	2002,	p.	21).

Desse	modo,	as	bases	do	direto	natural	(antes	de	origem	teológica)	são	transferidas
para	 o	 indivíduo,	 evoluindo,	 posteriormente	 para	 uma	 concepção	 positivista	 do
direito,	 que	 reduz	 a	 noção	 de	 justiça	 à	 ideia	 de	 validade,	 quando	 da	 transição	 do
Estado	Absolutista	para	o	Estado	Liberal.	

Segundo	Bobbio,	“para	um	jusnaturalista,	uma	norma	não	é	válida	se	não	é	 justa;
para	a	teoria	oposta	(positivismo	jurídico),	uma	norma	só	é	justa	enquanto	é	válida”
(BOBBIO,	2008,	p.	39).	Para	entendermos	o	positivismo	jurídico	devemos	remontar
a	teoria	contratualista	de	Thomas	Hobbes,	para	qual	não	existiria	outro	critério	do
justo	e	do	injusto	fora	da	lei	positiva.	Ora,	para	abandonar	o	estado	de	natureza,	no
qual	prepondera	a	luta	de	todos	contra	todos,	o	homem	concorda	em	renunciar	seus
direitos	 naturais	 para	 transmiti-lo	 a	 um	 soberano,	 buscando	 dessa	 forma	 a	 paz
(BOBBIO,	2008,	p.	40-41).



Nesse	contexto,	o	principal	direito	que	os	homens	possuem	no	estado	de	natureza	é
o	 de	 decidir	 o	 que	 é	 justo	 e	 o	 que	 é	 injusto,	 segundo	 seus	 próprios	 interesses	 e
desejos.	 Portanto,	 a	 partir	 do	 momento	 em	 que	 se	 constrói	 o	 estado	 civil,	 não
existiria	outro	critério	para	decidir	sobre	a	justiça,	que	não	a	vontade	do	soberano
(o	direito	positivo).	Sendo	assim,	não	existiria	um	direito	 justo	por	natureza,	mas
um	justo	por	convenção,	“de	modo	que	onde	não	há	direito	tampouco	há	justiça,	e
onde	 há	 justiça	 significa	 que	 há	 um	 sistema	 constituído	 de	 direito	 positivo”
(BOBBIO,	2008,	p.	40-41).

Nesta	concepção	Hobbesina,	a	noção	de	 justiça	 termina	por	se	reduzir	à	noção	de
força,	a	qual	só	será	suplantada	com	a	teoria	de	Rousseau,	que	no	inicio	da	sua	obra
mestra,	“Do	contrato	social”,	afirma	que	“a	 força	é	uma	potencia	 física:	não	vejo
qual	 moralidade	 possa	 derivar	 dela”	 (ROUSSEAU,	 2014).	 O	 autor	 do	 contrato
social,	 contudo,	 não	 nega	 que	 a	 ideia	 de	 justiça	 esteja	 reduzida	 a	 um	 direito
positivo,	mas	esse	não	seria	expressão	do	monarca	absoluto,	mas	sim	expressão	da
vontade	geral.

Com	 Montesquieu,	 também	 contratualista,	 sistematiza-se	 a	 noção	 de
representatividade.	O	homem,	como	ser	livre	que	é,	estando	num	Estado	de	grandes
dimensões	e	grande	população,	elabora	as	leis	pelas	quais	viverá	em	sociedade	por
meio	de	representantes	legitimamente	escolhidos.	Sendo	assim,	o	direito	positivo	é
sempre	 justo,	 uma	 vez	 que	 elaborado	 pelo	 legislador	 racional,	 representante	 dos
interesses	dos	cidadãos	de	um	Estado	(MONTESQUIEU,	2014).

Essa	ideia	é	levada	à	sua	concepção	extrema	após	a	edição	do	Código	de	Napoleão,
em	1804,	com	o	desenvolvimento	da	chamada	Escola	da	Exegese.	O	Código	Civil
Francês	 (Código	 de	 Napoleão)	 foi,	 portanto,	 o	 ponto	 culminante	 da	 Revolução
Francesa,	sendo	considerado	um	monumento	da	ordenação	da	vida	civil,	projetado
com	grande	engenho	e	arte.	Tanto,	que	os	primeiros	intérpretes	consideravam	que
não	havia	parcela	da	vida	 social	que	não	estivesse	devidamente	 regularizada	pelo
Código,	 devendo	 ser	 revogadas	 todas	 as	 ordenações,	 usos	 e	 costumes	 até	 então
vigentes,	a	não	ser	que	a	própria	lei	fizesse	lhes	referência	(REALE,	1996,	p.	273).

A	tese	fundamental	dessa	escola	é	a	de	que	o	Direito	é	revelado	pelas	leis,	sendo	um
sistema	sem	lacunas	reais.	Assim,	o	verdadeiro	jurista	deve	procurar	dentro	da	lei
positiva	 as	 respostas	 para	 solução	 dos	 casos	 concretos.	 Surge,	 neste	 contexto,	 a
ideia	 de	 uma	 dogmática	 conceitual,	 sendo	 dever	 do	 jurista	 ater-se	 ao	 texto,	 sem
procurar	 soluções	 estranhas	 a	 ele	 (REALE,	 2002,	 p.	 415-416).	 A	 jurisprudência
conceitual	 dava,	 portanto,	 mais	 atenção	 aos	 conceitos,	 aos	 preceitos	 jurídicos,
esculpidos	na	lei,	do	que	às	estruturas	sociais	às	quais	os	conceitos	se	destinam.	



Na	 realidade,	 esta	 foi	 uma	 estratégia	 utilizada	 pela	 classe	 então	 dominante	 para
abolir	os	privilégios	e	prerrogativas	da	nobreza	e	do	clero,	substituindo	o	direito
divino	pelo	direito	 fundado	na	“vontade	geral”,	 ratificada	por	um	contrato	social.
Com	isso	se	pretendeu	declarar	a	 igualdade	de	todos	perante	a	 lei,	assim	como	se
buscou	fixar	todos	os	direitos	pela	lei.

A	Escola	da	Exegese,	portanto,	 tem	como	uma	de	suas	principais	características	o
fetichismo	da	lei,	uma	vez	que	esta	exsurgiu	a	um	plano	tão	alto	que	passou	a	ser
entendida	 como	 única	 fonte	 do	 direito.	 Além	 disso,	 todo	 o	 direito	 positivo	 foi
reduzido	 à	 lei,	 que	 deveria	 ser	 interpretada	 segundo	 processos	 lógicos	 formais
adequados	(REALE,	1996).

Importante	 ressaltar	 que	 a	 legalidade	 para	 o	 particular	 significava	 a	 garantia	 de
liberdade	 nas	 relações	 privadas.	 Como	 consequência	 do	 dogma	 da	 plenitude
hermética	do	ordenamento	jurídico,	tudo	o	que	não	fosse	expressamente	proibido,
estaria	 implicitamente	permitido	ao	particular.	Essa	concepção	ampla	de	 liberdade
não	se	aplica	à	Administração	Pública,	para	a	qual	o	princípio	da	 legalidade	deve
ser	entendido	de	forma	estrita.	Como	bem	esclarece	Carlos	Ari	Sundfeld:	

Segundo	 o	 princípio	 da	 submissão	 do	 Estado	 ao	 Direito,	 todo	 ato	 ou
comportamento	 do	 Poder	 Público,	 para	 ser	 válido	 e	 obrigar	 os
indivíduos,	deve	ter	fundamento	em	norma	jurídica	superior.	O	princípio
determina	 não	 só	 que	 o	 Estado	 está	 proibido	 de	 agir	 contra	 a	 ordem
jurídica	como,	principalmente,	que	 todo	poder	por	ele	exercido	 tem	sua
fonte	e	fundamento	em	uma	norma	jurídica	(SUNDFELD,	2004,	p.	158).

Como	se	percebe,	seja	no	seu	sentido	amplo	(para	o	particular)	ou	no	estrito	(para
Administração	 Pública),	 o	 princípio	 da	 legalidade	 foi	 sobrevalorizado	 pelo
liberalismo	 clássico.	 Nesse	 primeiro	 momento,	 a	 Constituição	 não	 foi	 encarada
como	norma	jurídica	fundamental,	sendo	percebida	como	um	documento	de	cunho
meramente	 político,	 que	 não	 normatizava	 a	 vida	 em	 sociedade.	 Tal	 papel	 foi
assumido,	no	contexto	francês,	pelo	Código	Civil	de	1804,	protagonista	do	sistema
jurídico	 da	 época,	 o	 que	 demonstra	 uma	prevalência	 do	 chamado	 direito	 privado
sobre	o	direito	público,	conforme	preconizado	pela	Escola	da	Exegese.

Podemos	 destacar,	 ainda,	 outras	 características	 desse	 constitucionalismo	 liberal,
dentre	 as	 quais:	 a	 supremacia	 do	 parlamento;	 o	 juiz	 como	 “a	 boca	 da	 lei”;	 a
prevalência	 do	 método	 de	 interpretação	 por	 subsunção	 lógica,	 utilizando	 os
elementos	 gramatical	 e	 lógico-sistemático,	 apenas;	 a	 garantia	 dos	 direitos	 de
liberdade	 formais,	 também	 chamados	 de	 direitos	 fundamentais	 de	 primeira
dimensão;	 a	 oposição	 de	 tais	 direitos	 ao	 Estado,	 que	 ganha	 caracteres	 de	 Estado



negativo	 (eficácia	 vertical	 dos	 direitos	 fundamentais)	 e	 a	 tripartição	 do	 exercício
das	funções	estatais.	

O	ultraindividualismo	proposto	pelo	liberalismo	clássico,	bem	como	as	pretensões
holísticas	da	Escola	da	Exegese,	foram	postos	à	prova	pela	própria	realidade	social.
A	 Revolução	 Industrial	 permitiu	 o	 fortalecimento	 de	 uma	 nova	 classe	 social,	 o
proletariado,	que	possuía	demandas	específicas	não	 resguardadas	pela	garantia	de
liberdade	formal	do	Estado	Burguês.	Além	disso,	o	próprio	liberalismo	econômico
de	Adam	Smith	foi	derrotado	pela	“mão	invisível	do	mercado”,	como	demonstrou	a
quebra	da	Bolsa	de	Valores	de	Nova	Iorque,	em	1929.

Nessa	conjuntura,	a	figura	da	soberania	do	Estado,	agora	 identificada	com	a	ideia
de	 “povo”	 e	 não	mais	 com	a	 “nação”,	 volta	 a	 ser	 fortalecida	pela	 necessidade	de
intervenção	 social,	 política	 e	 econômica.	 Eis	 o	 apogeu	 do	monismo	 jurídico,	 no
qual	o	Estado	Social	de	Direito	assume	importante	papel	na	prestação	de	serviços
básicos	 à	 população,	 por	 meio	 do	 reconhecimento	 dos	 direitos	 fundamentais	 de
segunda	dimensão,	que	são	os	direitos	sociais	e	econômicos.

As	Constituições	do	México	de	1917	e	a	da	República	de	Weimar	de	1919	foram	as
primeiras	 a	 inaugurarem	 textualmente	 o	 Constitucionalismo	 Social,	 seguidas	 por
diversas	 outras,	 a	 exemplo	da	Constituição	Brasileira	 de	 1934.	Em	comum,	 todas
possuem	um	caráter	de	dirigismo	social,	de	“Constituição	Programa”,	impondo	ao
Estado	 alguns	 objetivos	 fundamentais	 a	 serem	 alcançados,	 fazendo	 renascer
consigo	a	promessa	de	vida	boa	da	modernidade.

Contudo,	 diversos	 foram	 os	 entraves	 para	 concretização	 do	 dirigismo	 social,
podendo	 ser	 ressaltado	 o	 inchaço	 da	máquina	 estatal	 e	 o	 aumento	 exacerbado	 da
despesa	pública	como	aspectos	negativos	desse	modelo,	que,	 sobretudo	em	países
ditos	“periféricos”,	como	o	Brasil,	tornaram	distante	a	concretização	das	promessas
sociais.

Além	disso,	 a	própria	ciência	do	direito	permanecia	presa	a	paradigmas	 formais,
inadequados	para	solucionar	os	conflitos	hipercomplexos	da	nova	estrutura	social.
O	positivismo	jurídico,	agora	sistematizado	pela	Teoria	Pura	do	Direito,	concebeu
o	direito	como	“uma	ordem	normativa,	como	um	sistema	de	normas	que	regulam	a
conduta	de	homens”	 (KELSEN,	2000,	p.	215),	dito	de	outra	 forma,	o	direito	seria
um	ordenamento	coercitivo	da	conduta	humana.

Mas	por	que	a	norma	jurídica	valeria?	Segundo	Kelsen:	“Dizer	que	uma	norma	que
se	 refere	 à	 conduta	 de	 um	 indivíduo	 ‘vale’	 (é	 ‘vigente’),	 significa	 que	 ela	 é
vinculativa,	 que	 o	 indivíduo	 se	 deve	 conduzir	 do	 modo	 prescrito	 pela	 norma”



(KELSEN,	 2000,	 p.	 215).	 Objetivando	 afastar	 qualquer	 influencia	 metafísica,
econômica	ou	sociológica	da	explicação	científica	do	direito,	Kelsen	complementa
que	“o	fundamento	de	validade	de	uma	norma	apenas	pode	ser	a	validade	de	outra
norma”	(KELSEN,	2000,	p.	215).	O	que	Kelsen	quer	dizer	é	que	uma	norma	inferior
busca	 sua	 validade	 numa	 norma	 que	 lhe	 é	 superior,	 e	 esta,	 superior	 à	 primeira,
busca	sua	validade	numa	norma	que	lhe	é	superior	também,	e	assim	sucessivamente.

Ocorre	que	essa	digressão	não	pode	ser	infinita,	por	isso	Kelsen	faz	uso	da	ideia	de
que	 devemos	 pressupor	 uma	 norma	 fundamental	 (Grundnorm	 -	 constituição	 no
sentido	 lógico-jurídico),	 última	 e	 mais	 elevada	 do	 ordenamento.	 Tal	 norma	 não
poderia	ser	uma	norma	posta	por	uma	autoridade,	uma	norma	positiva,	isto	porque,
para	 ser	 uma	 norma	 posta,	 deveria	 existir	 uma	 norma	 ainda	 mais	 elevada	 que
conferisse	competência	a	uma	determinada	autoridade,	não	resolvendo	a	questão	da
regressão	ao	infinito	(KELSEN,	2000,	p.	217).

A	norma	fundamental	hipotética	não	teria,	segundo	Kelsen,	nenhum	conteúdo	ético,
moral,	religioso,	na	realidade,	não	possuiria	nenhum	conteúdo	predeterminado.	Ou
seja,	a	norma	que	constitui	o	ponto	de	partida	do	ordenamento	jurídico	não	vale	por
força	 do	 seu	 conteúdo,	 da	 mesma	 forma	 que	 “uma	 norma	 pertence	 a	 um
ordenamento	que	se	apoia	numa	tal	norma	fundamental	porque	é	criada	pela	forma
determinada	através	dessa	norma	fundamental	–	e	não	porque	tem	um	determinado
conteúdo”	 (KELSEN,	 2000,	 p.	 220).	Com	 isso,	 o	 positivismo	Kelseniano	 passa	 a
admitir	que	“todo	e	qualquer	conteúdo	pode	ser	Direito”	(KELSEN,	2000,	p.	221),
afastando	qualquer	explicação	axiológica	do	fenômeno	jurídico.

Dito	 de	 outra	 forma,	 na	 pressuposição	 da	 norma	 fundamental	 não	 se	 questiona
justiça	ou	 injustiça,	pelo	contrário,	a	 teoria	pura	do	direito	busca	conduzir	a	uma
interpretação	 do	 ordenamento	 jurídico	 que	 seja	 livre	 de	 autoridades	 metafísicas,
como	 Deus	 ou	 a	 natureza,	 bem	 como	 de	 divagações	 conteudísticas	 de	 justo	 ou
injusto.

Logo	 abaixo	 da	 constituição	 no	 sentido	 lógico-jurídico,	 a	 pirâmide	 Kelseniana
prevê	 a	 Constituição	 no	 sentido	 jurídico-positivo,	 norma	 positiva	 suprema,	 que
regula	a	produção	de	normas	gerais,	podendo	também	determinar	o	conteúdo	das
novas	 leis,	 prescrevendo	 ou	 excluindo	 determinados	 conteúdos.	 Com	 esse
escalonamento	normativo,	Kelsen	afirma	a	supremacia	formal	da	constituição,	que
passa	 a	 ser	 parâmetro	 para	 controle	 da	 produção	 normativa	 do	 Estado,	 dando
origem	ao	modelo	de	controle	de	constitucionalidade	Austríaco	(concentrado).

Nesse	 diapasão,	 a	 Constituição	 passa	 a	 ser	 caracterizada	 norma	 jurídica
fundamental,	produzida	pelo	Estado	no	exercício	da	sua	soberania,	prevendo	para	a



sua	 modificação	 um	 processo	 mais	 exigente,	 com	 um	 quorum	 mais	 elevado,
diferente	 do	 processo	 legislativo	 comum	 (Constituição	 Rígida),	 tendo	 papel
precípuo	 de	 dirigir	 a	 vida	 social	 e	 política	 do	 Estado,	 sem	 recorrer,	 contudo,	 a
fundamentos	axiológicos/metafísicos.

A	separação	entre	direito	e	valores,	promovida	pelo	positivismo	jurídico,	além	de
impossibilitar	soluções	adequadas	às	contradições	culturais	e	materiais,	tão	comuns
no	 contexto	 hipercomplexo	 da	 dita	 “pós-modernidade”,	 tornou	 válidas	 as
atrocidades	cometidas	por	regimes	autoritários,	cobrindo	de	juridicidade	episódios
como	o	holocausto	nazista.

Com	 isso,	 sobretudo	após	a	 segunda	guerra	mundial,	 cresceu	em	 importância	um
movimento	 teórico	 que	 objetivou	 reaproximar	 direito	 e	 valores,	 pressupondo	 a
dignidade	 da	 pessoa	 humana	 como	 fundamento	 último	 do	 direito.	 	 Assim,	 nos
últimos	50	(cinquenta)	anos	cresceu	em	importância	o	que	se	convencionou	chamar
de	 Neoconstitucionalismo,	movimento	 jurídico	 de	 difícil	 delimitação	 teórica,	 em
razão	da	mais	variada	gama	de	 teóricos	que	 se	 intitulam	ou	 são	 intitulados	como
seus	representantes,	conforme	já	ressaltado	anteriormente.

Nesse	 novo	 contexto	 constitucional	 se	 ressalta	 a	 força	 normativa	 da	 constituição,
tornando-se	 inquestionável	 seu	 papel	 de	 regular	 a	 vida	 social	 como	 um	 todo,
ampliando	sua	eficácia,	inclusive,	para	abarcar	as	relações	entre	particulares.	Como
já	 afirmado,	 esse	 novo	 constitucionalismo	 permite	 que	 se	 discuta	 a	 eficácia
horizontal	dos	direitos	fundamentais,	defendendo	que	mesmo	nas	relações	privadas
devem-se	 preservar	 os	 direitos	 fundamentais	 decorrentes	 da	 dignidade	 da	 pessoa
humana.	Tal	tese,	inclusive,	é	adotada	pelo	Supremo	Tribunal	Federal	brasileiro.

Diante	dessa	nova	realidade	jurídico-constitucional,	o	principio	da	legalidade	para
Administração	Pública	precisa	de	nova	atualização	de	sentido,	que	se	coadune	com
os	 princípios	 de	 preservação	 dos	 direitos	 fundamentais.	 O	 atual	 princípio	 da
legalidade,	 conforme	 reproduzido	 pela	 dogmática	 administrativa,	 desconsidera	 a
aplicabilidade	 direta	 da	 constituição	 para	 as	 relações	 administrativas,	 o	 que	 gera
diversos	 problemas	 de	 ordem	 prática	 e	 intensa	 multiplicação	 de	 processos	 no
contexto	do	sistema	jurídico	brasileiro.

Na	 prática,	 ocorre	 que	 a	 Administração	 Pública	 se	 submete	 à	 lei	 (lei	 formal,
decreto,	 portaria,	 regulamento,	 instrução	 normativa)	 e	 só	 pode	 atuar	 nos	 seus
estritos	 termos,	 não	 cabendo	 ao	 administrador	 da	 coisa	 pública	 qualquer
questionamento	à	cerca	da	constitucionalidade	da	sua	ação.	Estamos	aqui	diante	de
uma	das	questões	mais	problemáticas	e	incoerentes	do	Direito	Administrativo	frente
ao	 novo	 constitucionalismo.	 Digo	 incoerente,	 pois	 a	 Constituição,	 que	 surge



originalmente	para	regular	e	limitar	a	atuação	do	Poder	Público,	impedindo	abusos
e	 arbitrariedades,	 não	 se	 aplica	 diretamente	 à	 Administração	 Pública,	 devendo
sempre	ser	intermediada	por	lei.	Assim,	mesmo	na	Era	em	que	se	defende	a	eficácia
direta	 dos	 direitos	 fundamentais	 nas	 relações	 privadas,	 defende-se	 a	 eficácia
indireta	da	Constituição	na	relação	entre	Administração	Pública	e	particulares.

Em	 teoria,	 desenvolve-se	 a	 ideia	 de	 substituir	 o	 princípio	 da	 legalidade	 pelo	 da
juridicidade.	Binenbojm,	por	exemplo,	afirma	que	a	legalidade	administrativa	deve
estar	associada	ao	caráter	principiológico	do	constitucionalismo	que	transforma	a
legalidade	 em	 juridicidade	 administrativa.	 Dessa	 forma,	 “a	 lei	 deixa	 de	 ser	 o
fundamento	 único	 e	 último	 da	 atuação	 da	 Administração	 Pública	 para	 se	 tornar
apenas	um	dos	princípios	 do	 sistema	de	 juridicidade	 instituído	pela	Constituição”
(BINENBOJM,	2006,	p.	70).	

Ainda	 segundo	 Binenbojm,	 a	 ideia	 de	 centralidade	 dos	 direitos	 fundamentais
permitiria	 a	 relativização	 do	 papel	 ocupado	 pelo	 princípio	 da	 legalidade
administrativa,	permitindo	que	o	“agir	administrativo”	encontre	limites	diretamente
em	 regras	 ou	 princípios	 constitucionais,	 sem	 necessidade	 de	 mediação	 do
legislador.	 Dito	 de	 outra	 forma,	 a	 lei	 seria	 o	 fundamento	 básico	 do	 ato
administrativo,	 mas	 outros	 princípios	 constitucionais,	 operando	 em	 juízos	 de
ponderação	 com	 a	 legalidade,	 poderiam	 validar	 condutas	 para	 além	 ou	 mesmo
contra	a	disposição	legal	(BINENBOJM,	2006,	p.	70-71).	

Sarlet,	por	sua	vez,	entende	ser	possível	“a	defesa	de	uma	presunção	em	favor	da
aplicabilidade	 imediata	 das	 normas	 definidoras	 de	 direitos	 e	 garantias
fundamentais,	de	 tal	 sorte	que	eventual	 recusa	de	sua	aplicação,	em	virtude	de	ato
concretizador,	 deverá	 (por	 ser	 excepcional)	 ser	 necessariamente	 fundamentada	 e
justificada.”	(SARLET,	2003,	p.	259)

Na	prática,	contudo,	uma	simples	instrução	normativa,	um	decreto	ou	uma	portaria
possuem	 mais	 eficácia	 vinculante	 para	 Administração	 Pública	 que	 a	 própria
Constituição.	A	fim	de	exemplificar	a	problemática	apresentada,	trataremos	de	uma
questão	 recorrente	 na	 jurisprudência	 brasileira,	 envolvendo	 a	 responsabilidade
administrativa	de	servidor	público	por	meio	de	processo	administrativo	disciplinar,
que	demonstra	a	total	falta	de	articulação	e	consistência	entre	os	órgãos	aplicadores
do	direito.

3.	Legalidade	e	dificuldades	práticas:	o	caso	da	pena	de	demissão	no	Processo
Administrativo	Disciplinar	(PAD)	brasileiro



A	Lei	n.	8.112/90,	que	dispõe	sobre	o	regime	jurídico	dos	servidores	públicos	civis
da	União,	das	autarquias	e	das	fundações	públicas	federais,	prescreve	que:

Art.	128.	Na	aplicação	das	penalidades	serão	consideradas	a	natureza	e	a
gravidade	 da	 infração	 cometida,	 os	 danos	 que	 dela	 provierem	 para	 o
serviço	 público,	 as	 circunstâncias	 agravantes	 ou	 atenuantes	 e	 os
antecedentes	funcionais.

Art.	132.	A	demissão	será	aplicada	nos	seguintes	casos:	

I	-	crime	contra	a	administração	pública;	

II	-	abandono	de	cargo;	

III	-	inassiduidade	habitual;	

IV	-	improbidade	administrativa;	

V	-	incontinência	pública	e	conduta	escandalosa,	na	repartição;

VI	-	insubordinação	grave	em	serviço;

VII	 -	 ofensa	 física,	 em	 serviço,	 a	 servidor	 ou	 a	 particular,	 salvo	 em
legítima	defesa	própria	ou	de	outrem;

VIII	-	aplicação	irregular	de	dinheiros	públicos;

IX	-	revelação	de	segredo	do	qual	se	apropriou	em	razão	do	cargo;

X	-	lesão	aos	cofres	públicos	e	dilapidação	do	patrimônio	nacional;

XI	-	corrupção;

XII	-	acumulação	ilegal	de	cargos,	empregos	ou	funções	públicas;

XIII	-	transgressão	dos	incisos	IX	a	XVI	do	art.	117.

Art.	117.	Ao	servidor	é	proibido:

IX	 -	 valer-se	 do	 cargo	 para	 lograr	 proveito	 pessoal	 ou	 de	 outrem,	 em
detrimento	da	dignidade	da	função	pública;

X	 -	 participar	 de	 gerência	 ou	 administração	 de	 sociedade	 privada,



personificada	 ou	 não	 personificada,	 exercer	 o	 comércio,	 exceto	 na
qualidade	de	acionista,	cotista	ou	comanditário;	(Redação	dada	pela	Lei	nº
11.784,	de	2008

XI	 -	 atuar,	 como	 procurador	 ou	 intermediário,	 junto	 a	 repartições
públicas,	 salvo	 quando	 se	 tratar	 de	 benefícios	 previdenciários	 ou
assistenciais	 de	 parentes	 até	 o	 segundo	 grau,	 e	 de	 cônjuge	 ou
companheiro;

XII	 -	 receber	 propina,	 comissão,	 presente	 ou	 vantagem	 de	 qualquer
espécie,	em	razão	de	suas	atribuições;

XIII	-	aceitar	comissão,	emprego	ou	pensão	de	estado	estrangeiro;

XIV	-	praticar	usura	sob	qualquer	de	suas	formas;

XV	-	proceder	de	forma	desidiosa;

XVI	-	utilizar	pessoal	ou	recursos	materiais	da	repartição	em	serviços	ou
atividades	particulares;

A	Lei	n.	8.112/90	não	prevê	expressamente	a	possibilidade	de	atenuação	da	pena	de
demissão.	 Dessa	 forma,	 aplicando-se	 o	 princípio	 da	 estrita	 legalidade,	 caso	 uma
prática	 de	 um	 servidor	 público	 se	 enquadre	 em	 qualquer	 dos	 supramencionados
incisos	 da	 Lei,	 a	 Administração	 Pública	 deve	 aplicar	 a	 pena	 de	 demissão,	 sem
permissivo	legal	para	atenuação.

Essa	 interpretação	 é	 expressamente	 recomendada	 pela	 Controladoria	 Geral	 da
União,	que	em	seus	Manuais	sobre	PAD	responde	à	seguinte	questão:	“É	possível	a
atenuação	da	pena	de	demissão?”,	da	seguinte	forma:

Diante	da	gravidade	da	pena	capital,	o	enquadramento	nas	irregularidades	previstas
nos	 incisos	 IX	 a	 XVI	 do	 artigo	 117	 e	 de	 todos	 os	 incisos	 do	 artigo	 132	 da	 Lei
8.112/90	 requer	 a	 adequação	 entre	 o	 fato	 configurado	 e	 o	 texto	 legal	 e	 também
exige	 que	 a	 conduta	 tenha	 sido	 dolosa	 (com	 exceção	 da	 desídia,	 hipótese	 de
demissão	culposa),	guardando	então	certa	analogia	com	os	requisitos	de	tipificação
penal.	Uma	vez	configurado	o	cometimento	de	alguma	dessas	hipóteses	previstas	no
artigo	 132	 da	 Lei	 nº	 8.112/90,	 a	 autoridade	 julgadora	 não	 dispõe	 de	margem	 de
discricionariedade	para	abrandar	a	pena.

A	 Advocacia	 Geral	 da	 União,	 em	 Pareceres	 Vinculantes,	 que	 por	 terem	 sido
assinados	 pelo	 Presidente	 da	 República	 possuem	 força	 de	 lei	 para	 toda



Administração	Pública,	dispõe	no	mesmo	sentido	da	Controladoria	Geral	da	União,
vejamos:

Parecer	Vinculante	AGU	GQ-183,	de	17/12/1998:

É	 compulsória	 a	 aplicação	 da	 penalidade	 expulsiva,	 se	 caracterizada
infração	disciplinar	antevista	no	art.	132	da	Lei	n.	8.112,	de	1990.

Parecer	Vinculante	AGU	-	GQ-177,	de	30/10/1998:	

Verificadas	a	autoria	e	a	infração	disciplinar	a	que	a	lei	comina	penalidade
de	 demissão,	 falece	 competência	 à	 autoridade	 instauradora	 do	 processo
para	emitir	julgamento	e	atenuar	a	penalidade,	sob	pena	de	nulidade	de	tal
ato.

Em	 sentido	 diametralmente	 oposto,	 fundando-se	 no	 princípio	 constitucional	 da
individualização	da	pena,	na	proporcionalidade	e	na	razoabilidade,	a	jurisprudência
do	Superior	Tribunal	de	Justiça	é	farta	no	sentido	de	que	a	pena	de	demissão	deve
ser	atenuada.	Nesse	sentido:	

(...)	 4.	 Na	 aplicação	 de	 penalidade,	 deve	 a	 Administração	 observar	 o
princípio	 da	 proporcionalidade	 em	 sentido	 amplo:	 ‘exigência	 de
adequação	da	medida	restritiva	ao	fim	ditado	pela	própria	lei;	necessidade
da	 restrição	para	garantir	 a	efetividade	do	direito	e	a	proporcionalidade
em	 sentido	 estrito,	 pela	 qual	 se	 pondera	 a	 relação	 entre	 a	 carga	 de
restrição	e	o	 resultado’(Suzana	de	Toledo	Barros).	 5.	Caso	em	que,	não
obstante	 as	 irregularidades	 praticadas	 no	 tocante	 à	 comprovação	 de
despesas	 com	 passagens,	 para	 fins	 de	 percepção	 de	 auxílio-transporte,
segundo	 apurado	 em	 processo	 disciplinar,	 a	 baixa	 lesividade	 ao	 erário,
em	razão	da	conduta	do	impetrante,	conduz	à	necessidade	de	aplicação	de
penalidade	 menos	 gravosa.	 Precedente.	 6.	 Segurança	 concedida	 em
parte	 para	 anular	 a	 portaria	 de	 demissão	 e	 determinar	 sua
reintegração	ao	cargo	público,	ressalvada	à	Administração	a	aplicação
de	 penalidade	 de	 menor	 gravidade,	 pelos	 ilícitos	 administrativos	 já
apurados	(STJ,	MS	10.825/DF,	Rel.	Min	Arnaldo	Esteves	Lima,	3ª.	S.,	DJ
12.06.2006).

Em	outro	Julgamento,	o	STJ	decidiu	que:

Ademais	 registro	que,	por	 se	 tratar	de	demissão,	pena	capital	 aplicada	a
um	 servidor	 público,	 a	 afronta	 ao	 princípio	 supracitado
(proporcionalidade)	 constitui	 desvio	 de	 finalidade	 por	 parte	 da



Administração,	 tornando	 a	 sanção	 aplicada	 ilegal,	 sujeita	 a	 revisão	pelo
Poder	Judiciário.	Deve	a	dosagem	da	pena,	também,	atender	ao	princípio
da	 individualização	 inserto	 na	 Constituição	 Federal	 de	 1988	 (art.	 5º,
XLVI),	 traduzindo-se	 na	 adequação	 da	 punição	 disciplinar	 à	 falta
cometida.	 5	 –	 Precedente	 da	 3ª	 Seção	 (MS	 6.663/DF).	 6.	 Preliminar
rejeitada	e	ordem	concedida	para	determinar	que	sejam	anulados	os	atos
que	 impuseram	 a	 pena	 de	 demissão	 às	 impetrantes,	 com	 a	 conseqüente
reintegração	das	mesmas	nos	cargos	que	ocupavam,	sem	prejuízo	de	que,
em	nova	e	regular	decisão,	a	administração	pública	aplique	a	penalidade
adequada	à	 infração	administrativa	que	ficar	efetivamente	comprovada	–
(STJ,	MS	7.005/DF,	Rel.	Min	Jorge	Scartezzini,	3ª.	S.,	DJ	04.02.2002).

No	 Mandado	 de	 Segurança	 nº	 13.523-DF,	 de	 relatoria	 do	 Min.	 Arnaldo	 Esteves
Lima,	a	3ª	Seção	do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	decidiu-se	que:

São	 ilegais	 os	 Pareceres	 GQ-177	 e	 GQ-183,	 da	 Advocacia-Geral	 da
União,	 segundo	 os	 quais,	 caracterizada	 uma	 das	 infrações	 disciplinares
previstas	no	art.	132	da	Lei	8.112/90,	se	torna	compulsória	a	aplicação	da
pena	 de	 demissão,	 porquanto	 contrariam	 o	 disposto	 no	 art.	 128	 da	 Lei
8.112/90,	que	reflete,	no	plano	legal,	os	princípios	da	individualização	da
pena,	da	proporcionalidade	e	da	razoabilidade.

Muito	 embora	 a	 reiterada	 jurisprudência	 do	 STJ,	 órgão	 responsável	 pela
uniformização	da	aplicação	da	lei	federal,	seja	no	sentido	de	atenuar	a	aplicação	da
pena	 de	 demissão,	 considerando	 ilegais	 os	 supramencionados	 Pareceres
Vinculantes	da	AGU,	a	Administração	Pública	está	obrigada,	por	força	do	princípio
da	 legalidade	 estrita,	 a	 continuar	 aplicando	 a	 pena	 prevista,	 sem	 qualquer
possibilidade	 de	 atuá-la.	 Como	 facilmente	 se	 deduz,	 tal	 realidade	 promove	 uma
intensa	 multiplicação	 de	 processos	 idênticos,	 nos	 quais	 se	 questiona	 a
constitucionalidade	 e	 legalidade	 da	 aplicação	 da	 pena	 de	 demissão	 aplicada	 pela
Administração	Pública.

Nesse	 contexto,	 caso	 um	 Administrador	 Público	 decida	 por	 atenuar	 a	 pena	 de
demissão,	 aplicando	 a	 Constituição	 ao	 caso	 concreto	 e	 adotando	 o	 reiterado
entendimento	 do	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça,	 poderá	 ele	 próprio	 ser
responsabilizado	por	infringir	a	lei.	Essa,	inclusive,	é	a	recomendação	da	CGU	nos
casos	em	que	se	decidiu	por	atenuar	a	pena	de	demissão,	sugerindo	tanto	a	anulação
do	 ato	 quanto	 a	 responsabilização	 funcional	 da	 autoridade	 responsável	 pelo
julgamento	do	PAD.

Vê-se,	portanto,	que	a	pirâmide	normativa	sofre	uma	inversão	no	âmbito	do	Direito



Administrativo,	 aplicando-se	 em	 primeiro	 plano	 as	 leis,	 decretos,	 regulamentos,
pareceres	 vinculantes	 etc.,	 tendo	 a	 Constituição	 papel	 secundário,	 em	 total
desconformidade	 com	 o	 reconhecimento	 da	 força	 normativa	 dos	 princípios
constitucionais,	demonstrando	um	total	descompasso	entre	a	práxis	administrativa	e
as	garantias	do	novo	constitucionalismo.

Esse	é	apenas	um	dos	vários	exemplos	que	podem	ser	citados,	que	demonstram	a
frágil	eficácia	da	Constituição	na	esfera	pública,	decorrente	da	impossibilidade	de
se	 conformar	o	dogma	da	 legalidade	 estrita	 à	 constituição.	Como,	 tanto	no	plano
semântico	 quanto	 no	 plano	 estrutural,	 é	 impossível	 o	 reconhecimento	 da
inconstitucionalidade	 de	 uma	 lei	 (em	 sentido	 amplo)	 pela	Administração	 Pública,
esta	será	obrigada	a	praticar	atos	inconstitucionais,	apenas	para	tê-los	anulados	pelo
Poder	 Judiciário,	 em	 uma	 incoerente	 e	 contraproducente	 multiplicação	 de
demandas.

4.	 Ressignificação	 da	 legalidade	 a	 partir	 da	 concepção	 de	 Constituição
Transversal

Inicialmente	 entendemos	 que	 o	 próprio	 sentido	 de	 legalidade	 no	 âmbito	 da
Administração	Pública	deve	ser	rediscutido,	de	forma	a	adequar-se	às	exigências	de
um	 constitucionalismo	 garantidor	 dos	 direitos	 fundamentais	 e	 adequado	 a
complexidade	 social.	Dito	 de	 outra	 forma,	 a	 legalidade	 deve	 ser	 compreendida	 e
relida	 a	 partir	 de	 uma	 noção	 de	 constituição,	 que	 promova	 uma	 racionalidade
transversal	entre	o	sistema	político	e	 jurídico,	evitando	as	 inconsistências	práticas
que	promovem	insegurança	jurídica	e	reprodução	de	demandas	judiciais.

Para	 tornar	 compreensível	 a	 concepção	 de	 constituição	 transversal	 que	 aqui	 se
adota,	 realizaremos	uma	breve	explanação	da	proposta	do	Dr.	Marcelo	Neves,	em
sua	obra	intitulada	“Transconstitucionalismo”.	Segundo	o	teórico,	como	forma	a	se
auto	 preservar,	 a	 sociedade	 moderna	 desenvolve	 mecanismos	 que	 possibilitam	 o
aprendizado	e	a	influencia	recíproca	entre	as	diversas	esferas	sociais.	Contudo,	essa
interação	 não	 pode	 ser	 pontual	 e	 momentânea	 (acoplamentos	 operativos),	 sendo
imprescindível	a	formação	de	vínculos	estruturais	(acoplamentos	estruturais)	entre
os	diversos	subsistemas	sociais	(NEVES,	2009,	p.	35).	

Adotando	os	pressupostos	da	teoria	sistêmica	de	Luhmann,	Neves	esclarece	que	os
acoplamentos	 estruturais	 serviriam	 tanto	 a	 promoção	 quanto	 à	 filtragem	 de
influencias	recíprocas	entre	sistemas	autônomos	diversos,	vinculando-os	no	plano
das	 suas	 respectivas	 estruturas,	 sem,	 contudo,	 retirar-lhes	 a	 autonomia.	 Seriam,



pois,	 filtros	 que,	 de	maneira	 duradoura	 e	 estável,	 excluiriam	 certas	 influências	 e
facilitariam	outras	(NEVES,	2009,	p.	35).	Exemplificando,	teríamos	na	relação	entre
economia	e	direito	a	propriedade	e	o	contrato	como	acoplamentos	estruturais,	pois
no	 direito	 servem	 como	 critério	 orientador	 da	 definição	 entre	 lícito	 e	 ilícito,
enquanto	 na	 economia	 são	 instrumentos	 para	 orientação	 do	 lucro	 conforme	 a
diferença	entre	ter/não	ter.	Apesar	dos	diversos	acoplamentos	estruturais	existentes
em	 sociedade,	 nos	 interessa	 a	 Constituição,	 como	 acoplamento	 estrutural	 entre
política	e	direito,	que	funcionaria	como	ponte	facilitadora	de	influencias	recíprocas
entre	esses	dois	sistemas.

A	 lógica	 de	Constituição	Transversal,	 contudo,	 vai	 além	da	 ideia	 luhmanniana	 de
acoplamento	 estrutural,	 pois	 estes,	 como	 interprenetrações	 concentradas	 e
duradoura	 entre	 sistemas	 sociais,	 apenas	 possibilitariam	 que	 se	 dispusesse	 à
disposição	 da	 autoconstrução	 do	 outro	 uma	 complexidade	 desordenada.	 Isto
porque,	 para	 Luhmann,	 todos	 os	 demais	 sistemas	 sociais	 são	 “entorno”,	 meio
ambiente,	do	sistema	em	análise.	Na	teoria	de	Luhmann,	portanto,	ficaria	excluída	a
possibilidade	 de	 colocar	 à	 disposição	 de	 outro	 sistema	 social	 a	 complexidade
preordenada.	E	é	neste	contexto	que	Neves	afirma	que	a	 racionalidade	 transversal
entre	 essas	 esferas	 autônomas	 possibilitaria	 esse	 acesso	 à	 própria	 racionalidade
processada	por	outro	sistema,	utilizando	o	conceito	de	racionalidade	transversal	de
Welsch	(NEVES,	2009,	p.	37-38).

Loytard	Welsch	 pressupõe	 a	 heterogeneidade	 dos	 “jogos	 de	 linguagem”	 em	 sua
teoria,	ou	seja,	para	ele	não	haveria	um	discurso	supraordenado,	que	seria	imposto
aos	 demais	 como	 regulador.	 Contudo,	 existiria	 um	 metadiscurso	 ou	 uma
metanarrativa	que	serviria	de	referencia	para	orientação	dos	discursos	particulares,
especialmente	nas	suas	relações	recíprocas	(NEVES,	2009,	p.	38-39).	

Neste	contexto,	o	conceito	de	razão	 transversal	é	proposto	por	Welsch	como	uma
razão	que	não	é	imposta	aos	jogos	de	linguagem	particulares,	mas	que	funcionaria
como	 uma	 verdadeira	 metanarrativa	 (envolvida	 com	 entrelaçamentos	 que	 lhe
servem	como	pontes	de	transição)	e	não	como	uma	narrativa	particular	convertida
funcionalmente	 em	 metanarrativa,	 como	 as	 opressivas	 “velhas”	 metanarrativas.
Essa	metanarrativa	(razão	transversal)	seria	vazia	de	conteúdo	e	se	expressaria	em
duas	 perspectivas:	 i)	 do	 ponto	 de	 vista	 descritivo:	 “há	 distintas	 formas	 de	 vida,
sistemas	de	orientação,	tipos	de	discurso	e	etc.	com	diferenças	basais”;	ii)	do	ponto
de	vista	normativo:	“as	diversas	concepções	não	devem	ser	medidas,	descreditadas
ou	coativamente	unidas	em	nome	de	um	supermodelo	–	que,	na	verdade,	só	poderia
ser	um	modelo	parcial	(correspondente	a	uma	narrativa	particular)	(NEVES,	2009,
p.	39).



A	 perspectiva	 normativa	 aponta	 para	 uma	 vinculação	 da	 razão	 transversal	 com	 a
justiça,	 seria	 uma	 “justiça	 sem	 consenso”	 ou	 “justiça	 em	 face	 do	 heterogêneo”,
baseada	 no	 consenso	 primário	 sobre	 o	 fato	 de	 que,	 no	 plano	 secundário,	 o	 do
conteúdo,	são	legítimos	dissensos	graves,	nas	palavras	de	Welsch:

Pois,	 nas	 condições	 hodiernas,	 deve-se	 precisamente	 contar	 com	 a
possibilidade	 de	 que	 a	 atividade	 da	 razão	 não	 leva,	 por	 fim,	 a	 um
consenso,	mas	sim	à	articulação	de	dissensos	basais.	Certamente,	também
nesse	caso,	a	intenção	para	o	entendimento	ainda	é	orientadora	–	mas	ela
termina	 com	 o	 entendimento	 sobre	 a	 impossibilidade	 de	 um	 acordo
último	a	respeito	do	conteúdo	(WELSCH	apud	NEVES,	2009,	p.	40).

Neste	contexto,	a	justiça	serviria	para	manter	a	diversidade,	a	pluralidade	do	todo,
impedindo	 exclusões	 e	 totalização,	 possibilitando,	 pois,	 o	 intercambio	 entre	 as
diversas	racionalidades	particulares,	e	não	a	sobreposição	de	uma	delas	às	demais.

Em	 síntese,	 os	 conceitos	 de	 racionalidade	 transversal	 e	 acoplamento	 estrutural
seriam	 afins,	 pois	 a	 afirmação	 da	 primeira	 suporia	 a	 existência	 do	 segundo.	 No
entanto,	 “a	 noção	 de	 racionalidade	 transversal	 importa	 um	 plus	 em	 relação	 à	 de
acoplamento	 estrutural”	 (NEVES,	 2009,	 p.	 38).	 Tais	 conceitos,	 contudo,	 não	 são
isentos	de	críticas,	são	formas	de	dois	lados,	para	utilizar	a	terminologia	sistêmica.
No	 que	 diz	 respeito	 ao	 acoplamento	 estrutural,	 o	 seu	 lado	 negativo	 está	 na
possibilidade	de	corrupção	sistêmica,	na	qual	o	código	de	um	sistema	é	 sabotado
pelo	 de	 um	 outro,	 que	 perde	 a	 sua	 autonomia,	 ou	 seja,	 sua	 capacidade	 de
reprodução	consistente	por	meio	de	seu	próprio	código	(NEVES,	2009,	p.	42-43).

Ressaltemos	 o	 lado	 negativo	 da	 racionalidade	 transversal	 (aprendizado	 e
intercambio	 recíproco	 entre	 racionalidades	 parciais	 mediante	 interferências
estruturais),	que	seria	o	autismo	e	a	expansão	de	um	âmbito	de	racionalidade	sem	o
reconhecimento	 do	 outro	 (“expansão	 imperialista”).	 Negando-se	 a	 alteridade,
perde-se	a	capacidade	de	aprendizado	entre	as	esferas	de	 racionalidade	ou	atua-se
negativamente	 para	 o	 desenvolvimento	 da	 outra	 esfera	 de	 racionalidade	 (NEVES,
2009,	p.	45).

Quando	 se	 nega	 a	 alteridade,	 gera-se	 o	 “perigo	 da	 atomização”,	 gerando	 duas
principais	 consequências:	 i)	 consistência	 interna	 passa	 a	 ser	 algo	 absoluto,
desconsiderando-se	 a	 necessidade	 de	 adequação	 do	 sistema	 ao	 seu	 ambiente
(excesso	de	 redundância	 e	 baixo	grau	de	 variedade);	 ii)	 incapacidade	de	 oferecer
suas	 estruturas	 como	 critérios	 a	 serem	 incorporados	 construtivamente	 por	 outro
sistema.	 De	 qualquer	 forma,	 estariam	 prejudicadas	 as	 racionalidades	 particulares
dos	 sistemas	 envolvidos,	 “pois	 o	 conceito	 de	 racionalidade	 refere-se



elementarmente	 à	 capacidade	 de	 reprodução	 internamente	 consistente	 e
externamente	 adequada	 de	 um	 sistema	 ou	 jogo	 de	 linguagem	qualquer”	 (NEVES,
2009,	p.	45-46).	Em	outras	palavras,	o	“excesso	de	consistência	em	detrimento	da
adequação	importa	irracionalidade”	(NEVES,	2009,	p.	46).

No	 que	 diz	 respeito	 ao	 perigo	 da	 “expansão	 imperialista”,	Neves	 usa	 a	metáfora
francesa,	segundo	a	qual:	“uma	arvore	tende	a	crescer	de	tal	maneira	no	jardim,	que
suas	 raízes	 e	 ramos	 poderão	 impedir	 ou	 prejudicar	 a	 sobrevivência	 das	 demais”
(NEVES,	 2009,	 p.	 47).	 A	 expansão	 imperialista	 importa	 numa	 fragilização	 do
código	 de	 comunicação	 de	 um	 sistema	 pela	 força	 excessiva	 de	 um	 outro.	 A
judicialização	 seria	 um	 desses	 funestos	 imperialismos	 das	 racionalidades,	 que
levam	 a	 processos	 de	 autorregulação	 “unidirecionais”	 incompatíveis	 com	 a
heterogeneidade	da	sociedade.	

Em	 síntese,	 unindo	 o	 conceito	 de	 acoplamento	 estrutural	 ao	 de	 razão	 transversal,
propomos	 que	 a	 Constituição	 seja	 entendida	 não	 apenas	 como	 um	 “filtro	 de
irritações	 e	 influencias	 recíprocas”	 entre	 o	 sistema	 jurídico	 e	 o	 político,	 mas
também	 como	 “instancia	 da	 relação	 recíproca	 e	 duradoura	 de	 aprendizado	 e
intercâmbio	 de	 experiências	 com	 as	 racionalidades	 particulares	 já	 processadas,
respectivamente,	na	política	e	no	direito”	(NEVES,	2009,	p.	62).

Dessa	 forma,	o	princípio	da	 legalidade	no	âmbito	da	Administração	Pública	deve
ganhar	 novo	 significado,	 atuando	 como	 um	 facilitador	 da	 construção	 das
racionalidades	particulares	que	são	vinculadas	 transversalmente	pela	Constituição,
de	 forma	a	que	a	 racionalidade	específica	do	direito,	qual	 seja	a	 justiça,	 implique
verdadeiramente	 numa	 “consistência	 jurídica”	 no	 plano	 da	 auto-referência
(fechamento	normativo)	e	a	“adequação	à	sociedade”	(abertura	cognitiva).	

Na	descrição	do	caso	prático	que	apresentamos,	teríamos	o	Poder	Judiciário	como
pertencente	 ao	 sistema	 jurídico	 e	 a	 Administração	 Pública	 ao	 sistema	 político,
devendo	 a	 legalidade,	 interpretada	 de	 acordo	 com	 o	 paradigma	 da	 constituição
transversal,	 funcionar	como	facilitadora	dessa	relação	recíproca	e	de	aprendizado
mútuo	 entre	 os	 dois	 subsistemas,	 possibilitando	 um	 equilíbrio	 entre	 justiça
(racionalidade	do	direito)	e	democracia	(racionalidade	da	política).

Melhor	 explicando,	 entendemos	 que	 a	 racionalidade	 do	 direito	 exigiria	 tanto	 a
consistência	constitucional	(justiça	constitucional	interna)	do	sistema	(orientação	do
comportamento	 e	 estabilização	 de	 expectativas	 normativas)	 quanto	 a	 adequação
social	 (Justiça	 constitucional	 externa	 -	 não	 no	 sentido	 de	 resposta	 adequada	 a
pretensões	 específicas	 de	 conteúdos	 particulares,	 mas	 sim	 na	 capacidade	 de
possibilitar	 a	 convivência	 não	 destrutiva	 de	 diversos	 projetos	 e	 perspectivas



característicos	da	 sociedade	mundial	 complexa	do	presente).	 	Claro	que	a	 relação
entre	 justiça	 interna	 e	 externa	 é	 um	 dos	 paradoxos	 funcionais	 do	 direito,	 não
havendo	equilíbrio	perfeito	entre	ambas.	Assim	descreve	Neves:

O	excesso	de	ênfase	na	consistência	 jurídico-constitucional	pode	 levar	a
graves	problemas	de	inadequação	social	do	direito,	que	perde,	então,	sua
capacidade	 de	 reorientar	 as	 expectativas	 normativas	 e,	 portanto,	 de
legitimar-se	socialmente.	Por	outro	lado,	um	modelo	de	mera	adequação
social	leva	a	um	realismo	juridicamente	inconsistente.	Na	falta	de	valores,
de	 morais	 e	 de	 interesses	 partilhados	 congruentemente	 na	 sociedade
moderna	supercomplexa,	a	ênfase	excessiva	na	adequação	social	 tende	a
levar	a	subordinação	do	direito	a	projetos	particulares	com	pretensão	de
hegemonia	absoluta	(NEVES,	2009,	p.	65).

Tal	 paradoxo	 é	 condição	 para	 a	 diferenciação	 funcional	 do	 direito,	 caso	 fosse
superado	o	paradoxo	da	justiça	teríamos	o	fim	do	direito	como	sistema	autônomo,
“levando	a	uma	desdiferenciação	 involutiva	ou	ensejadora	de	um	‘paraíso	moral’
de	 plena	 realização	 da	 justiça,	 assim	 como	 o	 fim	 da	 escassez	 como	 fórmula	 de
contingência	da	economia	conduziria	a	um	‘paraíso	da	abundância’,	a	saber,	a	fim
da	economia”	(NEVES,	2009,	p.	66).

No	que	diz	respeito	ao	sistema	político,	é	a	democracia	que	se	caracteriza	como	sua
racionalidade	 particular,	 tanto	 no	 que	 diz	 respeito	 à	 consistência	 política
(autoreferrência)	 quanto	da	 adequação	 social	 (heteroreferência).	No	que	 se	 refere
ao	 plano	 da	 autorreferência	 (consistência	 política),	 o	 “povo	 constitucional”	 se
coloca	como	limite	da	democracia,	pois	as	decisões	políticas	esgotam	seu	limite	de
justificação	 no	 povo	 procedimental.	 Assim,	 a	 decisão	 que	 se	 fundamenta	 no
argumento	de	que	o	povo	errou	ou	que	não	tem	condições	de	tomar	decisão,	não	se
legitima	internamente.	Se	o	“povo	constitucional”	é	questionado,	a	democracia	ou
inexiste	 ou	 está	 em	 crise.	 Ou	 seja,	 a	 democracia	 pressupõe	 “apoio	 político
generalizado”	 (especialmente	em	eleições	democráticas),	que	 só	 se	 torna	possível
mediante	a	 institucionalização	da	diferença	governo/oposição	para	um	mínimo	de
neutralização	 dos	 particularismos	 políticos.	 A	 democracia,	 neste	 contexto	 de
racionalidade	do	sistema	político,	importaria,	portanto,	uma	legitimação	por	input:
“cadeia	 ou	 rede	 de	 procedimentos	 circularmente	 conectados,	 que	 vincula	 as
decisões	 políticas	 ao	 apoio	 e	 ao	 controle	 do	 povo	 constitucional	 como	 instância
procedimental	que	fecha	o	sistema	político”	(NEVES,	2009,	p.	71).

No	que	se	refere	à	racionalidade	interna	como	adequação	social	do	sistema	político,
falamos	 da	 legitimação	 output,	 de	 forma	 semelhante	 com	 o	 que	 ocorre	 com	 a
justiça	 externa,	 como	 racionalidade	 particular	 do	 sistema	 direito,	 a	 adequação



política	não	significa	corresponder	aos	diversos	interesses	particulares,	mas	sim	a
possibilidade	 de	 “convívio	 de	 forças	 antagônicas	 em	 uma	 esfera	 pública
abrangente”	(NEVES,	2009,	p.	71).Em	síntese,	enquanto	o	povo	procedimental	fecha
o	sistema	político,	a	esfera	pública	abre	esse	sistema.

Também	de	forma	semelhante	ao	que	acontece	no	sistema	jurídico,	a	relação	entre
consistência	e	adequação	não	está	em	equilíbrio	perfeito.	Aqui	também	ocorre	um
paradoxo	funcional,	qual	seja:	“caso	haja	um	excesso	de	legitimação	por	 input	do
sistema	 político,	 fica	 enfraquecida	 a	 sua	 legitimação	 por	 output	 e	 vice-versa”
(NEVES,	 2009,	 p.	 72-73).	 E	 esse	 paradoxo	 é	 insuperável,	 pois	 a	 própria
legitimidade	 como	 fórmula	 de	 contingência	 que	 “serve	 à	 motivação	 da	 ação	 e
comunicação	 no	 sistema	 político”	 constitui	 em	 si	 um	 paradoxo	 não	 superável
definitivamente,	mas	 apenas	 controlado	e	 solucionado	caso	 a	 caso.	Daí	por	que	 a
“eliminação	da	legitimidade	como	fórmula	de	contingência	importaria	o	fim	de	um
sistema	político	diferenciado”	(NEVES,	2009,	p.	73).

Uma	vez	exposta	as	duas	racionalidades	particulares,	devemos	esclarecer	como	elas
se	 relacionam	 construtivamente.	 No	 que	 diz	 respeito	 à	 racionalidade	 do	 sistema
direito	 (igualdade)	 na	 racionalidade	 política	 (democracia),	 ressalta-se	 que	 a
constituição	do	Estado	moderno	estabelece	a	relevância	do	princípio	da	 igualdade
para	 a	 democracia.	 Dito	 de	 outra	 forma,	 sem	 voto	 igual	 não	 há	 racionalidade
política	na	democracia.	Essa	igualdade	política	tem	uma	força	imunizadora	contra	a
atuação	 de	 diferenças	 políticas	 ilegítimas	 (particularismo	 incompatíveis	 com	 o
apoio	generalizado)	no	interior	dos	procedimentos	político	constitucionais,	mas	tal
força	 imunizadora	 depende	 de	 fatores	 sociais	 externos,	 sobretudo	 da	 ampla
inclusão	social,	ou	seja,	do	“acesso	efetivo	aos	benefícios	e	prestações	dos	diversos
sistemas	funcionais”	(NEVES,	2009,	p.	74).

No	que	se	refere	à	racionalidade	do	sistema	política	(democracia)	na	racionalidade
do	sistema	direito	(igualdade),	temos	que	o	princípio	jurídico	da	igualdade	depende
dos	 procedimentos	 democráticos	 (legislação,	 eleição,	 participação	 direta),	 bem
como	da	diferença	 entre	 política	 e	 administração	no	plano	do	 sistema	político.	A
diferença	entre	política	e	administração	possibilita	que	o	princípio	da	igualdade	seja
aplicado	 pelos	 funcionários	 estatais,	 no	 âmbito	 da	 burocracia	 do	Estado.	Quando
essa	 diferença	 não	 se	 realiza	 satisfatoriamente,	 havendo	 influencia	 política	 na
administração	em	razão	de	condições	econômicas,	familiares	etc,	não	se	pode	falar
em	constituição	transversal	(NEVES,	2009,	p.	75).

Como	 forma	 de	 dois	 lados,	 a	 transversalidade	 tem	 seu	 lado	 negativo,	 cabendo
enfatizar	dois	fenômenos:	a	politização	(em	detrimento)	do	direito	e	a	juridificação
(em	 prejuízo)	 da	 política,	 neste	 contexto	 teríamos	 “o	 excesso	 de	 democracia



enfraquecendo	o	Estado	de	direito,	orientado	pelo	princípio	jurídico	da	igualdade;
o	 excesso	 de	 Estado	 de	 direito,	 em	 detrimento	 do	 jogo	 democrático”	 (NEVES,
2009,	p.	76).	Tanto	em	uma	hipótese	quanto	em	outra,	a	prática	constitucional	passa
a	ser	inadequada	para	a	sociedade	em	geral:	

(...)	judiciário	com	pretensão	de	ocupar	o	espaço	da	legitimação	política;
parlamento	 e	 governo	 com	 aspirações	 de	 serem	 referências	 para	 a
solução	 de	 casos	 jurídicos	 –	 duas	 alternativas	 subcomplexas,	 que	 levam
tanto	à	desconsideração	da	justiça	como	igualdade	assegurada	pelo	Estado
de	 direito	 quanto	 ao	 desprezo	 à	 legitimidade	 política	 fundada
democraticamente	(NEVES,	2009,	p.	76-77).

Em	 síntese,	 a	 subordinação	 estrutural	 de	 um	 sistema	 a	 outro,	 impede	 que	 haja
constituição	transversal	apta	a	“promover	o	aprendizado	e	o	intercâmbio	recíproco,
construtivo	e	duradouro	de	experiências	com	as	racionalidades	próprias	de	cada	um
desses	sistemas”	(NEVES,	2009,	p.	80).	Nas	palavras	de	Neves:

Na	medida	em	que	a	diferença	“lícito/ilícito”	não	funciona	como	segundo
código	 de	 poder,	 a	 política	 passa	 a	 ser	 bloqueada	 por	 intrusões	 de
particularismos	 os	mais	 diversos,	 assim	 como	 pela	 pressão	 imediata	 de
outras	esferas	sociais,	especialmente	da	economia.	Nessas	circunstâncias,
não	 estão	 presentes	 as	 condições	 para	 um	 aprendizado	 com	 a
racionalidade	do	outro;	antes,	afirma-se	a	opressão	do	direito	pelo	poder
político	ilimitado	jurídico-constitucionalmente	(NEVES,	2009,	p.	81).

Com	 isso,	 propomos	 que	 o	 princípio	 da	 legalidade	 estrita	 seja	 compreendido	 a
partir	da	concepção	de	constituição	transversal,	permitindo	que	se	supere	o	abismo
entre	a	atuação	da	Administração	Pública	e	o	entendimento	 jurisprudencial	acerca
da	constitucionalidade	da	aplicação	de	alguns	dispositivos	legais,	de	forma	a	que	se
aproveite	a	racionalidade	específica	do	sistema	jurídico	pelo	político	e	vice-versa,
evitando	a	multiplicação	de	demandas	 judiciais,	 que	prejudicam	a	 consistência	do
ordenamento	jurídico.

Para	tanto,	entendemos	que	a	atuação	da	Administração	Pública	não	deve	se	pautar
exclusivamente	 na	 literalidade	 da	 lei,	 mas	 sim	 na	 sua	 interpretação	 conforme	 a
constituição.	 Mais	 ainda,	 lançamos	 uma	 proposta	 extremamente	 ousada	 e	 que
merecerá	 melhor	 desenvolvimento	 em	 oportunidade	 futura,	 qual	 seja:	 a
possibilidade	 da	 Administração	 Pública	 afastar	 a	 aplicação	 de	 lei	 (sempre	 em
sentido	amplo)	que	esteja	em	desconformidade	com	os	ditames	constitucionais,	de
maneira	a	equilibrar	o	paradoxo	entre	consistência	jurídica	e	adequação	social.



Contudo,	 para	 não	 se	 correr	 o	 risco	 de	 aumentar	 ainda	 mais	 os	 problemas	 de
consistência	 jurídica,	 sobretudo	 no	 ordenamento	 jurídico	 brasileiro,	 torna-se
imprescindível	estabelecer	critérios	objetivos	para	que	se	 realize	esse	controle	de
constitucionalidade	 dos	 atos	 normativos	 pela	 Administração	 Pública,	 de	 forma	 a
preservar	 os	 direitos	 e	 garantias	 fundamentais	 e	 reduzir	 demandas	 judiciais
desnecessárias.

Considerações	finais

Inicialmente,	entendemos	ser	necessário	reconhecer	que	há	uma	fragilidade	teórica
do	 Direito	 Administrativo	 para	 lidar	 com	 a	 complexidade	 social.	 Para	 tanto,
defendemos	ser	indispensável	que	o	direito	administrativo	construa	uma	dogmática
que	 envolva	 a	 interdisciplinaridade	 necessária	 à	 construção	 de	 uma	 autonomia
científica,	 mas	 que	 se	 aproveite	 da	 transversalidade	 com	 outras	 disciplinas,	 a
exemplo	do	próprio	direito	constitucional,	bem	como	do	direito	civil,	da	filosofia
do	direito,	da	sociologia	do	direito	e	da	ciência	política.

A	partir	da	metodologia	sistêmica,	rediscutimos	o	significado	de	alguns	dogmas	do
Direito	Administrativo,	dando	especial	ênfase	ao	princípio	da	legalidade,	buscando
demonstrar	que	a	sua	atual	compreensão	traz	uma	grave	incongruência	para	atuação
da	Administração	 Pública,	 pois	 enfraquece	 a	 força	 normativa	 da	 constituição,	 tal
característica	 do	 novo	 constitucionalismo.	 Nesse	 contexto,	 propusemos	 que	 a
legalidade	passe	a	 ser	 compreendida	e	 relida	 sob	uma	perspectiva	de	constituição
que	 promova	 uma	 racionalidade	 transversal	 entre	 o	 sistema	 político	 e	 jurídico,
evitando	 as	 inconsistências	 práticas	 que	 promovem	 insegurança	 jurídica	 e
reprodução	de	demandas	judiciais.
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O	dano	moral	por	abandono	afetivo

Sandrei	Almeida	Souza*

Resumo:	 Historicamente	 se	 vislumbrou	 o	 conceito	 de	 família	 como	 o
patriarcal,	 composto	 pelo	 pai,	 que	 exercia	 o	 pátrio	 poder;	 e	 pela	mãe	 e
filhos,	 que	 obedeciam	 ao	 pai	 em	 razão	 deste	 ser	 uma	 figura	 imperiosa;
entretanto,	 com	 a	 diversidade	 de	 famílias	 que	 foram	 surgindo,	 esse
conceito	 mudou,	 atualmente	 o	 ordenamento	 jurídico	 não	 fala	 mais	 na
figura	do	pátrio	poder	que	era	concedida	apenas	ao	pai,	surgindo	então	o
chamado	 poder	 familiar,	 que	 pode	 ser	 exercido	 pelo	 pai	 ou	 pela	 mãe.
Com	a	ausência	paterna	 surge	um	padrão	 familiar	que	 tem	a	mãe	como
chefe	 de	 família,	 no	mesmo	 sentido,	 surge	 um	 sentimento	 de	 abandono
afetivo,	onde	o	menor	não	tem	o	amor	e	o	zelo	paterno.	Assim,	também
surge	 o	 questionamento	 jurídico	 acerca	 da	 possibilidade	 de	 uma
reparação	pelo	dano	moral	em	face	do	abandono	afetivo.	Apesar	do	tema
estar	 doutrinariamente	 pacificado,	 o	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	 vem
recomendando	 cautela	 nos	 julgados	 até	 que	 o	 projeto	 de	 lei	 que
regulamenta	a	matéria	seja	aprovado.

Palavras-chave:	dano	moral;	afetividade;	abandono;	família.

Abstract:	Historically,	the	concept	of	family	is	patriarchal,	composed	by
father,	who	exercised	parental	authority;	and	the	mother	and	children,	who
obeyed	his	father	because	this	is	a	compelling	figure,	responsible	for	the
care	and	support	of	the	home;	however,	the	diversity	of	families	that	were
emerging,	this	concept	has	changed.	In	fact,	the	law	no	identified	only	the
man	 as	 principal	 figure	 in	 the	 family,	 proposed	 a	 family	 power	 term,
which	can	be	exercised	by	the	father	or	mother.	With	father	absence	comes
a	 familiar	pattern	 that	has	 the	mother	 as	head	of	household,	 in	 the	 same
direction,	appears	an	abandonment	 feel,	where	 the	child	has	no	 love	and
zeal	paternal.	This	may	 lead	 the	 legal	question	about	 the	possibility	of	a
compensation	 for	moral	 damage	 in	 the	 face	 of	 emotional	 abandonment.
Despite	the	theme	being	doctrinally	pacified,	the	Superior	Court	of	Justice



has	recommended	caution	in	the	trial	until	the	bill	regulating	the	matter	is
approved.	

Keywords:	moral	damage;	affection;	abandonment;	family.
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1	Introdução

O	 presente	 estudo	 é	 fruto	 das	 discussões	 que	 permeiam	 o	 direito	 de	 família
juntamente	 com	 a	 responsabilidade	 civil,	 especialmente	 no	 que	 concerne	 ao
abandono	 afetivo,	 onde	 um	pai	 abandona	 afetivamente	 o	 filho,	 causando	 sequelas
emocionais.

É	 necessário	 fazer	 um	 estudo	 dos	 princípios	 que	 norteiam	 o	 direito	 de	 família
juntamente	 com	 os	 da	 responsabilidade	 civil,	 pois	 os	 princípios	 regem	 a	 norma
jurídica	 e	 através	 deles	 o	 Estado-juiz	 baseia	 suas	 decisões.	 Da	 análise
principiológica	 será	 possível	 entender	 como	 as	 pessoas	 podem	 pleitear	 pela
garantia	de	seus	direitos,	como	o	da	Dignidade	da	Pessoa	Humana,	que	constitui	um
valor	 universal	 que	 transcende	 qualquer	 diversidade	 cultural;	 a	 Afetividade,	 que
abrange	a	 todas	as	pessoas	em	diversos	 tipos	de	relacionamento;	e	o	princípio	da
Função	Social	da	Família,	que	para	muitos	é	como	a	célula	mãe	da	sociedade.

O	núcleo	familiar	vem	sofrendo	mutações	e	criando	novos	padrões	familiares,	com
isso,	haverá	uma	análise	especial	para	a	família	tradicional	formada	por	pai,	mãe	e
filhos,	sem	que	para	isso	se	deixe	de	mencionar	os	demais	padrões	familiares.	

Outro	ponto	a	ser	tratado	refere-se	ao	poder	familiar,	que	com	a	promulgação	do
novo	Código	Civil	 foi	 dado	 a	mulher	 o	mesmo	 poder	 que	 antes	 só	 era	 dado	 ao
homem,	o	chamado	pater	famílias	ou	pátrio	poder,	em	que	somente	o	homem	teria
autoridade	perante	os	demais	membros	do	seio	familiar.	

O	tema	em	destaque	não	deve	ser	observado	apenas	no	aspecto	jurídico,	e	para	isso
será	 necessário	 à	 análise	 psicológica	 dos	 danos	 causados	 em	 razão	 do	 abandono
afetivo,	 para	 isso,	 cabe	 estudar	 a	 pesquisa	 realizada	 por	 dois	 psiquiatras	 que
elaboraram	 um	 estudo	 denominado	 “Ausência	 paterna	 e	 sua	 repercussão	 no
desenvolvimento	da	criança	e	do	adolescente”	 juntamente	com	um	estudo	de	caso
realizado	pela	dupla	de	médicos.	Neste	artigo,	os	psiquiatras	revelam	à	necessidade



que	o	menor	 tem	em	visualizar	uma	figura	paterna,	mostra	ainda	os	efeitos	que	a
rejeição	causa	na	criança	e	no	adolescente.

Posteriormente	será	analisada	a	Responsabilidade	Civil	como	a	obrigação	que	pode
incumbir	uma	pessoa	a	reparar	o	prejuízo	causado	a	outra,	bem	com	os	elementos
da	 responsabilidade,	 que	 possuem	 como	 características	 como	 o	 dano,	 a	 culpa	 do
autor	e	o	nexo	causal.	

É	primordial	analisar	os	elementos	da	responsabilidade	civil,	pois	a	ausência	de	um
deles	pode	 isentar	o	causador	do	dano	a	 repará-lo,	em	razão	disso,	 será	estudado
cada	elemento	separadamente.

Após	 a	 análise	 principiológica	 e	 conceitual	 do	 direito	 de	 família	 e	 da
responsabilidade	civil,	busca-se	demonstrar	a	possibilidade	da	 inserção	dos	danos
morais	 decorrentes	 do	 abandono	 afetivo	 paterno,	 para	 isso,	 vale	 a	 análise	 do
relatório	do	REsp	Nº	1.159.242	–	SP,	onde	foram	abordados	temas	chaves	do	direito
de	família	em	comparação	à	responsabilidade	civil.

Por	conseguinte,	ao	fim	de	toda	problemática	acerca	do	dano	moral	e	do	abandono
afetivo,	será	feito	um	paralelo	entre	os	itens	analisados	com	o	julgado	do	Superior
Tribunal	de	Justiça,	onde	um	pai	foi	condenado	a	indenizar	sua	filha	no	montante	de
R$200.000,00	 (duzentos	mil	 reais)	 por	 sua	 ausência	 afetiva.	Este	 julgado	 abre	um
precedente	importante	para	todos	aqueles	que	planejam	receber	uma	compensação
pelos	transtornos	adquiridos	perante	a	conduta	omissiva	do	genitor.	A	doutrina	e	a
jurisprudência	 divergem	 quanto	 a	 possibilidade	 de	 indenização	 no	 direito	 de
família,	 notadamente	 no	 dano	moral	 pelo	 abandono	 afetivo,	 com	 isso,	 a	 terceira
turma	 do	 STJ	 trouxe	 todo	 esse	 questionamento	 à	 tona	 com	 o	 fito	 de	 pacificar
entendimentos,	 o	 acórdão	do	REsp	Nº	 1.159.242	–	SP	 é	 um	avanço,	 porém	não	 é
absoluto,	fazendo-se	necessário	analisar	o	caso	concreto.

2	Princípios	do	Direito	de	Família

2.1	Princípio	da	dignidade	da	pessoa	humana

A	 dignidade	 constitui	 um	 valor	 universal	 que	 transcende	 culturas,	 povos	 e	 suas
diversidades.	Apesar	 de	 todas	 as	 diferenças	 físicas,	 intelectuais	 e	 psicológicas,	 as
pessoas	 possuem	 os	mesmos	 direitos.	 Seguindo	 este	 pensamento,	 o	 jurista	André
Gustavo	Corrêa	de	Andrade,	afirma	que:

Um	indivíduo,	pelo	só	fato	de	integrar	o	gênero	humano,	já	é	detentor	de



dignidade.	 Esta	 é	 qualidade	 ou	 atributo	 inerente	 a	 todos	 os	 homens,
decorrente	 da	 própria	 condição	 humana,	 que	 o	 torna	 credor	 de	 igual
consideração	e	respeito	por	parte	de	seus	semelhantes.

Logo,	 diante	 da	 importância	 que	 este	 princípio	 representa,	 a	Constituição	Federal
em	 seu	 art.	 1º,	 inciso	 III,	 destacou	 a	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 como	 um	 dos
fundamentos	 da	 República	 Federativa	 do	 Brasil,	 não	 obstante	 a	 isso,	 diversos
julgados	 vêm	 invocando	 o	 artigo	 constitucional	 com	o	 fito	 de	 garantir	 uma	 vida
digna	e	igualitária	para	os	cidadãos	brasileiros.

Assim,	o	Estado	brasileiro	deve	promover	condutas	para	garantir	a	efetividade	do
princípio	 da	 dignidade,	 bem	 como,	 confrontar	 os	 atos	 que	 vão	 de	 encontro	 às
normas	 constitucionais.	 Cabe	 trazer	 à	 baila	 o	 entendimento	 da	 festejada	 Maria
Berenice	 Dias	 (2009),	 em	 que	 diz,	 “na	 medida	 em	 que	 a	 ordem	 constitucional
elevou	a	dignidade	da	pessoa	humana	a	fundamento	da	ordem	jurídica,	houve	uma
opção	 expressa	 pela	 pessoa,	 ligando	 todos	 os	 institutos	 a	 realização	 de	 sua
personalidade”.

Corroborando	 com	 a	 temática,	 (SOARES,	 2010)	 revela	 que	 o	 principio
constitucional	 da	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 se	 afigura	 como	 um	 dos	 mais
importantes	 pilares	 do	 conhecimento	 jurídico,	 com	 reflexos	 diretos	 na	 forma	 da
compreensão	dos	direitos	fundamentais	dos	cidadãos.	Não	obstante	a	isto,	frisa-se	o
posicionamento	 de	 uma	 das	 primeiras	 doutrinadoras	 brasileira	 a	 destacar	 a
dignidade	 como	 um	 superprincípio,	 a	 ministra	 do	 STF	 Carmem	 Lúcia	 Antunes
Rocha	(2000)	descreveu:

Dignidade	 é	o	pressuposto	da	 idéia	de	 justiça	humana,	porque	 ela	 é	que
dita	a	condição	superior	do	homem	como	ser	de	razão	e	sentimento.	Por
isso	 é	 que	 a	 dignidade	 humana	 independe	 de	 merecimento	 pessoal	 ou
social.	 Não	 se	 há	 de	 ser	 mister	 ter	 de	 fazer	 por	 merecê-la,	 pois	 ela	 é
inerente	à	vida	e,	nessa	contingência,	é	um	direito	pré-estatal.

O	 princípio	 da	 dignidade	 humana	 é	 hoje	 um	 dos	 esteios	 de	 sustentação	 dos
ordenamentos	 jurídicos	 contemporâneos.	 Segundo	 Rodrigo	 da	 Cunha	 Pereira
(2004),	 em	 sua	 tese	 de	 doutorado,	 não	 é	 mais	 possível	 pensar	 em	 direitos
desatrelados	da	ideia	e	conceito	de	dignidade,	embora	essa	noção	esteja	vinculada	à
evolução	 histórica	 do	 Direito	 Privado,	 ela	 tornou-se	 também	 um	 dos	 pilares	 do
Direito	 Público,	 na	 medida	 em	 que	 é	 o	 fundamento	 primeiro	 da	 ordem
constitucional	e,	portanto,	o	vértice	do	Estado	de	Direito.	Desta	 forma,	é	possível
notar	 sua	 importância	 no	 direito	 de	 família,	 tendo	 em	 vista	 que	 garante	 a
preservação	 dos	 direitos	 indisponíveis	 como	 à	 vida,	 à	 personalidade	 jurídica	 e	 à



instituição	das	entidades	familiares.

Concluindo	seu	raciocínio,	Pereira	traz	em	sua	obra	a	seguinte	ideia:

Na	era	da	despatrimonialização	do	Direito	Civil,	que	elevou	a	dignidade
da	pessoa	humana	a	fundamento	da	República	Federativa	do	Brasil,	toda	a
ordem	 jurídica	 focou-se	 na	 pessoa,	 em	 detrimento	 do	 patrimônio,	 que
comandava	 todas	 as	 relações	 jurídicas	 interprivadas.	 Sem	 dúvida,	 a
família	é	o	lugar	privilegiado	de	realização	da	pessoa,	pois	é	o	locus	onde
ela	 inicia	 seu	 desenvolvimento	 pessoal,	 seu	 processo	 de	 socialização,
onde	vive	as	primeiras	lições	de	cidadania	e	uma	experiência	pioneira	de
inclusão	no	 laço	 familiar,	 a	 qual	 se	 reportará,	mais	 tarde,	 para	 os	 laços
sociais.

2.2	Princípio	da	Afetividade

O	direito	de	família	contemporâneo	tem	sido	marcado	pela	presença	do	princípio
da	 afetividade,	 causando	 grandes	 discussões	 por	 se	 tratar	 de	 um	 tema	 subjetivo	 e
complexo,	 a	 exemplo	 do	 amor.	 Existe	 um	 grande	 lado	 poético	 e	 filosófico,
entretanto,	tem	sido	uma	tarefa	muito	difícil	estabelecer	no	ordenamento	jurídico	o
dever	que	os	pais	têm	em	aplicar	a	afetividade	a	seus	filhos.

Em	sua	obra,	GAGLIANO	e	PAMPLONA	(2012)	relata:	“o	fato	é	que	o	amor	—	a
afetividade	—	tem	muitas	faces	e	aspectos	e,	nessa	multifária	complexidade,	temos
apenas	a	certeza	inafastável	de	que	se	trata	de	uma	força	elementar,	propulsora	de
todas	 as	 nossas	 relações	 de	 vida”,	 assim,	 é	 possível	 verificar	 sua	 presença
demasiada	no	direito	de	família,	mais	até	do	que	em	outros	ramos	do	direito.

A	discussão	acerca	da	afetividade	é	extensa	e	passível	de	muito	debate,	por	ora,	cabe
destacar	o	princípio	em	comento,	do	ponto	de	vista	paterno,	Pereira,	citando	Sérgio
Resende	de	Barros,	descreveu	em	sua	obra	que:	“não	é	qualquer	afeto	que	compõe
um	núcleo	familiar.	Se	assim	fosse,	uma	amizade	seria	elo	formador	de	família,	o
que	 ratifica	 a	 sua	 posição	 de	 ser	 necessário	 o	 afeto	 familiar,	 como	 garantia	 à
existência	de	uma	família”,	até	mesmo	o	STF,	através	da	ministra	Nancy	Andrigui,
se	manifestou	quanto	à	faculdade	de	se	amar	e	o	dever	de	cuidar.

O	 princípio	 da	 afetividade	 está	 prevista	 na	 Constituição	 no	 art.	 226,	 §	 4º,	 onde
reconhece	a	comunidade	formada	por	qualquer	dos	pais	e	seus	descendentes	como
entidade	 familiar,	 devendo	 o	 Estado	 proteger	 a	 família,	 por	 se	 tratar	 da	 base	 da
sociedade.	 Nesse	 contexto,	 é	 de	 fundamental	 importância	 a	 previsão	 que	 o
legislador	trouxe	no	art.	227	caput,	§§	5º	e	6º	da	CRFB,	ao	instituir	a	adoção,	bem



como	por	garantir	a	igualdade	entre	os	filhos	adotados	e	havidos	fora	do	casamento
com	os	chamados	filhos	legítimos,	sendo	vedada	qualquer	forma	de	discriminação.

Angelluci	 (2006)	 comenta	 em	 seu	 artigo	 que	 a	 defesa	 da	 relevância	 do	 afeto	 e	 a
valorização	do	amor,	 tornam-se	mais	 importantes	para	a	vida	 social,	 sendo	que	a
compreensão	 desse	 valor	 no	 direito	 de	 família	 leva	 à	 conclusão	 de	 que	 o
envolvimento	 familiar	 não	 pode	 ser	 considerado	 somente	 como	 patrimonial-
individualista,	 existindo	 a	 necessidade	 de	 romper	 com	 os	 paradigmas	 existentes,
para	que	seja	concretizado	o	princípio	da	dignidade	da	pessoa	humana	sob	a	égide
jurídica,	tendo	em	vista	a	relevância	do	afeto.

2.3	Princípio	da	Função	social	da	Família

A	família	é	considerada	por	muitos	como	a	célula	mãe	da	sociedade,	e	este	conceito
pode	 ser	 observado	no	caput	 do	 artigo	 226	 da	Constituição	 de	 1988,	 onde	 traz	 a
família	como	base	da	sociedade,	merecendo	proteção	especial	do	Estado.

Na	 doutrina	 moderna,	 Pablo	 Stolze	 e	 Rodolfo	 Pamplona	 (2012),	 afirma	 que	 “a
principal	 função	 da	 família	 é	 a	 sua	 característica	 de	 meio	 para	 a	 realização	 dos
nossos	anseios	e	pretensões.	Não	é	mais	a	família	um	fim	em	sim	mesmo	(...)	mas,
sim,	o	meio	social	para	a	busca	de	nossa	felicidade	na	relação	com	o	outro”.	Nesse
diapasão,	deve-se	fazer	uma	análise	no	contexto	social	das	relações	familiares,	em
razão	das	diferenças	regionais	que	existem	nas	diversas	localidades	do	Brasil.	

Por	 fim,	 Tartuce	 (2014)	 conclui	 dizendo	 que	 não	 reconhecer	 a	 função	 social	 da
família	 e	 a	 interpretação	 do	 ramo	 jurídico	 que	 a	 estuda,	 é	 como	 não	 reconhecer
função	social	à	própria	sociedade,	premissa	que	 fecha	o	estudo	dos	princípios	do
Direito	de	Família	Contemporâneo.

3	Família	–	Breve	conceito	histórico

O	conceito	de	 família	é	um	 tanto	controverso,	pois	durante	milhares	de	anos	este
conceito	veio	sofrendo	mudanças,	entretanto,	a	família	é	uma	entidade	sociológica
que	independe	do	tempo	e	do	espaço.	Importante	destacar	o	conceito	romano,	tendo
em	 vista	 que	 esta	 é	 a	 origem	 do	 direito	 civil	 brasileiro.	 De	 acordo	 com	 Silvio
Venosa	 (	 2011),	 a	 família	 romana	 era	 unida	 pela	 identidade	 de	 culto	 e	 não
necessariamente	 pelo	 vínculo	 sanguíneo	 como	 em	 outras	 civilizações,	 eram
conservadas	por	 pessoas	que	preservavam	a	unidade	 familiar	 baseada	na	 religião
em	comum,	e	assim,	se	mantinham	por	gerações.	Para	os	romanos,	nem	mesmo	a
morte	separava	seus	membros,	pois	haviam	cultos	em	sepulcros	nas	proximidades



de	seus	lares.

Concernente	ao	poder	familiar,	Venosa	(2012)	traz	à	baila	o	poder	paterno	ou	pater
famílias,	 onde	 o	 pater	 exercia	 a	 chefia	 da	 família	 como	 um	 orientador	 que
acumulava	as	 funções	de	proprietário,	 juiz,	 legislador	e	com	o	poder	de	punir	os
integrantes	 da	 família,	 enquanto	 que,	 a	 mulher	 era	 apenas	 uma	 coadjuvante	 que
obedecia	ao	pai	até	a	sua	puberdade,	e	ao	marido	após	o	casamento.	Desta	forma,	o
direito	à	herança	pertencia	apenas	à	linhagem	masculina.

A	Constituição	Federal	de	1988	trouxe	um	capítulo	próprio	que	trata	da	família,	da
criança,	do	adolescente	e	do	 idoso.	Destacando	um	dos	dispositivos	constantes	do
capítulo	 VII	 do	 Título	 VIII,	 o	 art.	 226	 da	 CF,	 pode-se	 dizer	 que	 a	 família	 é
decorrente	dos	seguintes	institutos:

a)	Casamento	civil,	sendo	gratuita	a	sua	celebração	e	tendo	efeito	civil	o	casamento
religioso,	nos	termos	da	lei	(art.	226,	§§	1.º	e	2.º).

b)	União	estável	entre	homem	e	mulher,	devendo	a	lei	facilitar	a	sua	conversão	em
casamento	(art.	226,	§	3.º).	Este	conceito	foi	entendido	de	forma	diversa	pelo	STF,
onde	se	reconheceu	a	união	estável	homoafetiva	constituída	por	pessoas	do	mesmo
sexo,	 no	 julgamento	 da	ADPF	 132/RJ	 e	ADI	 4.277/DF,	 a	 decisão	 teve	 efeito	 erga
omnes	e	vinculante.

c)	 Família	 monoparental,	 comunidade	 formada	 por	 qualquer	 dos	 pais	 e	 seus
descendentes	 (art.	 226,	 §	 4.º).	Muitas	 das	 vezes	 esta	 forma	 de	 família	 é	 originada
pelo	abandono	afetivo,	é	o	caso	onde	um	dos	cônjuges	se	afasta	do	leito	familiar,
abandonando	seus	filhos.

Destarte,	conforme	lição	de	Flávio	Tartuce	(2014),	prevalece	doutrinariamente	que
o	 rol	 constante	 na	 constituição	 não	 é	 taxativo	 (numerus	 clausus),	 e	 sim
exemplificativo	(numerus	apertus),	reconhecendo	assim	as	famílias:

Homoafetiva,	reconhecida	pelo	Supremo	Tribunal	Federal,	em	que	equiparou	a
união	homoafetiva	ao	mesmo	patamar	da	união	convencional	entre	héteros,
para	todos	os	fins	de	direito.		
Pluriparental,	sendo	esta	decorrente	desde	um	simples	relacionamento,	até
mesmo	de	uniões	estáveis	ou	vários	casamentos,	tendo	como	resultado	uma
família	composta	por	filhos	de	relacionamentos	distintos.
Anaparental,	que	segundo	Tartuce	(2014),	foi	uma	nomenclatura	criada	por
Sérgio	Resende	de	Barros,	tendo	como	base	a	família	sem	pais,	nesse	sentido,
o	STJ	entendeu	que	o	imóvel	em	que	residem	duas	irmãs	solteiras	constitui



bem	de	família,	pelo	fato	delas	formarem	uma	família	(STJ,	REsp	57.606/MG,
Rel.	Min.	Fontes	de	Alencar,	4.ª	Turma,	j.	11.04.1995,	DJ	15.05.1995,	p.	13.410).

O	foco	deste	estudo	é	a	família	tradicional,	formada	por	um	homem,	uma	mulher	e
seus	filhos,	contudo,	com	a	 igualdade	entre	os	cônjuges,	sem	a	mesma	submissão
que	 tinha	 a	mulher	 romana.	 Isto	 em	 razão	 do	 princípio	 da	 igualdade	 e	 do	 poder
familiar.

3.1	Poder	Familiar

Historicamente	 o	 poder	 familiar	 era	 exercido	 pelo	 homem,	 esposo	 e	 pai,	 era
denominado	 de	 pátrio	 poder,	 pois	 cabia	 a	 ele	 o	 papel	 de	 liderança.	 No	 Brasil,	 o
pátrio	 poder	 deixou	 de	 existir	 com	 a	 criação	 do	 novo	 Código	 Civil,	 dando	 às
mulheres	os	mesmos	direitos	de	serem	chefes	de	família	que	antes	eram	conferidos
apenas	aos	homens,	fazendo	valer	o	princípio	da	igualdade,	bem	como	os	direitos	e
deveres	na	sociedade	conjugal	previsto	na	constituição	de	1988	em	seu	art.	226,	§5º
que	 diz,	 “os	 direitos	 e	 deveres	 referentes	 à	 sociedade	 conjugal	 são	 exercidos
igualmente	pelo	homem	e	pela	mulher”.

Com	 isso,	 seguimos	 o	 entendimento	 de	 Carlos	 Roberto	 Gonçalves	 (2012),	 que
conceitua	 o	 poder	 familiar	 como	 o	 conjunto	 de	 direitos	 e	 deveres	 atribuídos	 aos
pais,	no	tocante	à	pessoa	e	aos	bens	dos	filhos	menores,	este	poder	está	consagrado
nos	arts.	1.630,	e	1.631	caput	do	CC/2002.

Destarte,	 os	 artigos	 supracitados	 revelam	 o	 poder	 que	 os	 pais	 exercem	 sobre	 os
filhos	e	mostram	que	na	ausência	de	um	dos	genitores	caberá	ao	outro	exercê-lo.
Assim,	 fica	 visível	 que	 caso	haja	 o	 abandono	por	 parte	 do	pai,	 ficará	 a	 cargo	da
mãe	 o	 poder	 perante	 os	 filhos,	 sem	 que	 isso	 afaste	 os	 deveres	 paternos.	 Vale
salientar	o	pensamento	de	VENOSA,	2012	apud	SANTOS,	onde	diz	que	“o	poder
paternal	 já	 não	 é,	 no	 nosso	 direito,	 um	 poder	 e	 já	 não	 é,	 estrita	 ou
predominantemente,	 paternal.	 É	 uma	 função,	 é	 um	 conjunto	 de	 poderes-deveres,
exercido	conjuntamente	por	ambos	os	progenitores”.

O	 Código	 Civil	 de	 2002	 trouxe	 em	 seus	 artigos	 1.635	 a	 1.638	 as	 hipóteses	 de
suspensão	e	extinção	do	poder	familiar.	Entre	eles,	é	possível	evidenciar	o	art.	1.638
que	trata	da	perda	do	poder	familiar	por	decisão	judicial.

Art.	1.638	Perderá	por	ato	judicial	o	poder	familiar	o	pai	ou	a	mãe	que:

I-	Castigar	imoderadamente	o	filho;

II-	Deixar	o	filho	em	abandono;	(...)



Depreende-se	 que	 a	 perda	 do	 poder	 familiar	 está	 expressamente	 prevista	 no
ordenamento	 jurídico	brasileiro,	 em	especial,	no	caso	de	abandono	por	parte	dos
genitores.

3.2	Alienação	Parental

Apesar	 da	 alienação	 parental	 existir	 há	muito	 tempo,	 o	 seu	 estudo	 é	 recente	 por
profissionais	 especializados,	 contudo,	 a	Constituição	 Federal	 de	 1988	 determinou
que	 a	 paternidade	 fosse	 exercida	 de	 forma	 responsável	 e	 que	 fosse	 respeitada	 a
dignidade	da	pessoa	humana	(CARDIN,	2012).

Pode-se	 conceituar	 alienação	 parental	 como	 sendo	 “ato	 de	 interferência	 na
formação	 psicológica	 da	 criança	 ou	 do	 adolescente,	 a	 fim	 de	 que	 o	 menor	 seja
induzido	 a	 repudiar	 o	 estabelecimento	 ou	 a	 manutenção	 da	 relação	 com	 o	 seu
genitor”	(LISBOA,	2012),	ou	seja,	a	alienação	parental	viola	o	direito	à	convivência
familiar	e	ao	dever	decorrente	da	autoridade	parental.

A	alienação	parental,	também	conhecida	como	Implantação	das	Falsas	memórias,	é
utilizada	para	criar	uma	imagem	falsa	ou	adulterada	da	realidade	dos	fatos,	gerando
no	filho	um	sentimento	de	revolta	ou	até	mesmo	de	abandono	(DIAS,	2009).

Conforme	estabelece	a	Lei	da	Alienação	Parental	(Lei	nº	12.318,	de	26	de	setembro
de	 2010,	 2010),	 o	 sujeito	 ativo	 da	 conduta	 que	 prejudica	 o	 crescimento	 e
desenvolvimento	intelectual	do	menor,	podem	ser:

-	o	pai	ou	a	mãe;

-	o	avô	ou	a	avó,	materna	ou	paterna;

-	o	que	detém	a	guarda	do	menor;	ou

-	o	que	se	encontra	em	dever	de	vigilância	do	menor.

Nesse	 contexto,	 a	 jurisprudência	 já	 se	 inclinava	 para	 o	 entendimento	 da	 perda	 da
guarda	 em	 decorrência	 da	 alienação	 parental,	 bem	 como	 a	 possibilidade	 da
destituição	 do	 poder	 familiar	 (TARTUCE,	 2014),	 a	 fim	 de	 evidenciar	 as
jurisprudências,	mister	trazer	os	entendimentos	in	literis:

Regulamentação	 de	 visitas.	 Guarda	 da	 criança	 concedida	 ao	 pai.	 Visitas
provisórias	 da	 mãe.	 Necessidade.	 Preservação	 do	 superior	 interesse	 da
menor.	 Síndrome	 da	 alienação	 parental.	 Sentença	 de	 improcedência
mantida.	 Recurso	 improvido,	 com	 determinação”	 (TJSP,	 Apelação	 com



Revisão	552.528.4/5,	Acórdão	2612430,	Guarulhos,	8.ª	Câmara	de	Direito
Privado,	Rel.	Des.	Caetano	Lagrasta,	j.	14.05.2008,	DJESP	20.06.2008).

“Destituição	 do	 poder	 familiar.	 Abuso	 sexual.	 Síndrome	 da	 alienação
parental.	 Estando	 as	 visitas	 do	 genitor	 à	 filha	 sendo	 realizadas	 junto	 a
serviço	 especializado,	 não	 há	 justificativa	 para	 que	 se	 proceda	 a
destituição	do	poder	familiar.	A	denúncia	de	abuso	sexual	levada	a	efeito
pela	 genitora	 não	 está	 evidenciada,	 havendo	 a	 possibilidade	 de	 se	 estar
frente	 à	 hipótese	 da	 chamada	 síndrome	 da	 alienação	 parental.	 Negado
provimento	 (TJRS,	Agravo	 de	 Instrumento	 70015224140,	 7.ª	Câmara	 de
Direito	Privado,	Rel.	Maria	Berenice	Dias,	decisão	de	12.06.2006).

Fortalecendo	o	entendimento	jurisprudencial,	foi	promulgada	a	lei	12.318/2010	que
ficou	 conhecida	 como	 a	 Lei	 da	 Alienação	 Parental,	 esta	 lei	 positivou	 o
entendimento	 de	 alteração	 da	 guarda	 do	 menor	 em	 face	 da	 alienação,	 conforme
estabelece	 em	 seu	 art.	 7º	 caput,	 “a	 atribuição	ou	 alteração	da	guarda	dar-se-á	por
preferência	ao	genitor	que	viabiliza	a	efetiva	convivência	da	criança	ou	adolescente
com	o	outro	genitor	nas	hipóteses	em	que	seja	inviável	a	guarda	compartilhada”.	O
legislador	ainda	tratou	de	descrever	no	art.	3º	da	lei	12.318/2010,	a	prática	de	atos
de	alienação	parental.

Art.	 3º“(...)	 fere	 direito	 fundamental	 da	 criança	 ou	 do	 adolescente	 de
convivência	 familiar	 saudável,	 prejudica	 a	 realização	 de	 afeto	 nas
relações	 com	 genitor	 e	 com	 o	 grupo	 familiar,	 constitui	 abuso	 moral
contra	a	criança	ou	o	adolescente	e	descumprimento	dos	deveres	inerentes
à	autoridade	parental	ou	decorrentes	de	tutela	ou	guarda.

Nesse	sentido,	o	genitor	que	perceber	que	seu	filho	está	sofrendo	alienação	parental
poderá	 pleitear	 em	 juízo	 às	medidas	 elencadas	 acima.	Com	 isso,	 o	 genitor	 estará
amparado	para	afastar	a	hipótese	de	abandono	afetivo.

4	Ausência	paterna	e	seus	efeitos	psicológicos

A	 ausência	 paterna	 durante	 o	 desenvolvimento	 de	 um	 filho	 é	 um	 tema	 extenso	 e
complexo,	 assim,	 é	 imprescindível	 uma	 análise	 do	 ponto	 de	 vista	 psicológico	 e
comportamental	na	vida	de	uma	criança	ou	adolescente.	Antes	mesmo	de	adentrar
no	tema	da	responsabilidade	civil	do	pai,	é	imperioso	ressaltar	a	importância	que	a
presença	 paterna	 exerce	 na	 vida	 de	 seu	 filho,	 seja	 do	 ponto	 de	 vista	 jurídico	 ou
psicológico.



Em	análise	aos	efeitos	psicológicos	causados	pela	ausência	paterna,	os	psiquiatras
Eizirik	e	Bergmann	(2004	apud	FERRARI)	afirmam	que:

A	presença	de	ambos	os	pais	é	que	permite	à	criança	viver	de	forma	mais
natural	os	processos	de	identificação	e	diferenciação,	e	quando	um	falta,
ocorre	sobrecarga	no	papel	do	outro,	gerando	um	desequilíbrio	que	pode
causar	 prejuízo	 na	 personalidade	 do	 filho.	 O	 autor	 diz	 que,	 em	muitos
casos,	 ocorre	 uma	 "superpresença	 da	mãe,	 anulando	 a	 personalidade	do
filho	 ou	 filha".	 Comentando	 o	 complexo	 de	 Édipo	 no	menino,	 diz	 que,
"para	o	menino,	a	ausência	do	pai	significa	que	nada	se	interpõe	entre	ele
e	 sua	mãe,	 o	 objeto	 desejado,	 que	 é	 toda	 sua.	Mas	 esta	mãe	 tão	 amada
também	 começa	 a	 dar	 limites,	 e	 se	 inicia	 a	 guerra".	 Considera	 que	 a
entrada	 na	 escola	 possa	 facilitar	 o	 processo	 nesse	 sentido,	 com	 o
surgimento	de	outros	objetos,	com	os	quais	o	menino	poderá	competir	e
se	 identificar,	 mas	 pensa	 que	 nem	 sempre	 essas	 compensações	 tardias
poderão	equilibrar	a	situação	internalizada.

Fica	evidente	a	necessidade	da	presença	dos	genitores	na	vida	de	seus	filhos,	tendo
em	 vista	 a	 identificação	 que	 estes	 têm	 com	 seus	 pais,	 razão	 pela	 qual	 se	 faz
necessária	o	vínculo	afetivo	para	a	evolução	da	criança,	para	que	não	corra	o	risco
de	 ter	 desvio	 de	 comportamento.	 Seguindo	 este	 posicionamento,	 EIZIRIK	 e
BERGMANN	 apud	 MUZA	 	 	 relatam	 que	 “a	 criança	 necessita	 do	 pai	 para
desprender-se	da	mãe	[...]	o	pai	passa	a	representar	um	princípio	de	realidade	e	de
ordem	 na	 família”,	 e	 conclui,	 “tal	 falta	 pode	 se	manifestar	 de	 diversas	maneiras,
entre	elas	uma	maior	propensão	para	o	envolvimento	com	a	delinquência”.

Seguindo	os	elementos	supracitados,	há	que	se	falar	nos	sentimentos	que	envolvem
a	relação	entre	pais	e	filhos,	neste	sentido,	o	pensamento	de	Angelucci	(2006),	que
explana	 sobre	 o	 amor	 como	 sendo	 o	 sentimento	 da	 união,	 e	 que	 precisa	 estar
presente	 nas	 relações	 que	 unem	 pais	 e	 filhos,	 devendo	 os	 adultos	 esquecer	 seus
problemas	e	focar	suas	preocupações	nas	crianças	e	adolescentes,	relata	ainda	sobre
a	 questão	 afetiva,	 onde	 afirma	 que	 o	 afeto	 é	 um	 valor	 ligado	 à	 formação	 da
dignidade	 humana,	 tal	 como	 o	 direito	 à	 herança	 genética,	 guardadas	 suas
proporções.	

Não	obstante	a	isso,	(Eizirik	e	Bergmann,	2004)	conclui:

Um	 fator	 essencial	 a	 ser	 levado	 em	 consideração	 nas	 situações	 de
ausência	do	pai	no	desenvolvimento	da	criança	é	o	papel	materno.	Devem
ser	 considerados	 a	 presença	 de	 psicopatologia	 materna,	 os	 recursos
emocionais	 desta	 e	 o	 tipo	de	 relacionamento	que	 existe	 entre	 a	mãe	 e	o



filho.	 Desse	 relacionamento	 pode	 surgir	 uma	 maior	 ou	 menor
predisposição	 para	 os	 conflitos	 associados	 à	 falta	 do	 pai,	 ou	 seja,	 tal
relação	 seria	 como	 uma	mediadora	 das	 repercussões	 dessa	 ausência	 na
vida	emocional	da	criança.	Deve-se	considerar	também	a	participação	do
ambiente	 familiar,	 social	 e	 econômico,	 os	quais	 também	podem	exercer
influência	 no	 desenvolvimento	 da	 criança	 e	 em	 como	 ela	 lida	 com	 a
ausência	do	pai.

Fica	evidente	que	estão	presentes	no	direito	de	família	o	princípio	da	afetividade	e
dignidade	da	pessoa	humana,	sendo	difícil	quantificar	pecuniariamente	os	atos	que
afrontam	 estes	 princípios,	 restando	 ao	 Poder	 Judiciário	 analisar	 o	 caso	 concreto
para	 avaliar	 os	 danos	 sofridos	 pela	 criança	 diante	 de	 um	 abandono	 afetivo.	 É
primordial	 que	 o	 magistrado	 se	 utilize	 dos	 meios	 técnicos	 e	 científicos	 para
identificar	a	dimensão	do	dano,	pra	isso,	é	mister	contar	com	o	apoio	de	psicólogos
e	profissionais	capacitados	para	este	tipo	de	trabalho.

5	Responsabilidade	Civil

Um	dos	principais	objetivos	do	ordenamento	jurídico	é	reprimir	o	ilícito	e	proteger
o	 que	 é	 lícito,	 ou	 seja,	 é	 o	 empenho	 em	 tutelar	 a	 atividade	 do	 homem	 que	 se
comporta	 de	 acordo	 com	 o	 Direito,	 reprimindo	 a	 conduta	 de	 quem	 o	 contraria
(CAVALIERI	 FILHO,	 2012),	 em	 síntese,	 é	 cuidar	 dos	 ilícitos	 pela	 necessidade	 de
reprimir	e	corrigir	os	efeitos	nocivos	decorrentes	do	ato.

O	ordenamento	jurídico	estabelece	deveres	que,	de	acordo	com	a	natureza	jurídica,
podem	 ser	 positivos,	 obrigação	 de	 dar	 ou	 fazer,	 como	 podem	 ser	 negativos,
obrigação	 de	 não	 fazer	 ou	 tolerar	 alguma	 coisa.	 Ressalta-se	 que	 alguns	 desses
deveres	atingem	a	todos	indistintamente,	a	exemplo	dos	direitos	absolutos,	enquanto
que	os	direitos	relativos	podem	atingir	pessoas	determinadas.

Assim,	é	possível	conceituar	a	responsabilidade	civil	como	sendo	“a	obrigação	que
pode	incumbir	uma	pessoa	a	reparar	o	prejuízo	causado	a	outra,	por	fato	próprio,
ou	por	fato	de	pessoas	ou	coisas	que	dela	dependam”	(RODRIGUES,	2003).

Concluindo	esse	raciocínio,	é	importante	mencionar	o	posicionamento	de	Gagliano
e	 Pamplona	 (2012),	 onde	 em	 seus	 ensinamentos	 nos	 revela	 que	 no	 caso	 da
responsabilidade	civil	originada	pela	 lei,	 “as	 indenizações	devidas	não	deixam	de
ser	 sanções,	 que	 decorrem	 não	 por	 força	 de	 algum	 ato	 ilícito	 praticado	 pelo
responsabilizado	civilmente,	mas	sim	por	um	reconhecimento	do	direito	positivo”



(previsão	legal	expressa).	

Conclui-se	 com	 o	 conceito	 da	 responsabilidade	 civil,	 que	 o	 ofensor	 receberá	 a
sanção	correspondente,	consistindo	na	repreensão	social	tantas	vezes	quantas	forem
necessárias	para	reprimir	suas	ações	ilícitas,	até	conscientizar-se	da	obrigação	em
respeitar	os	direitos	das	pessoas.

5.1	Responsabilidade	Civil	Objetiva	e	Subjetiva

Existem	duas	espécies	de	responsabilidade	civil,	a	objetiva	e	a	subjetiva,	sendo	que
na	 primeira,	 o	 agente	 passivo	 da	 obrigação	 pratica	 atos	 lícitos	 ou	 ilícitos	 que
causem	 dano	 a	 outrem,	 havendo	 fato	 jurídico	 descrito	 na	 lei	 como	 ensejador	 da
responsabilidade,	enquanto	que	no	segundo,	o	sujeito	passivo	da	obrigação	pratica
um	ato	ilícito	que	gera	uma	responsabilidade	(COELHO,	2012).

A	responsabilidade	subjetiva	constitui	regra	geral	ordenamento	jurídico	brasileiro,
pois	se	baseia	na	teoria	da	culpa.	Dessa	forma,	segundo	Tartuce	(2014)	“para	que	o
agente	indenize,	ou	seja,	para	que	responda	civilmente,	é	necessária	a	comprovação
da	 sua	 culpa	 genérica,	 que	 inclui	 o	 dolo	 (intenção	 de	 prejudicar)	 e	 a	 culpa	 em
sentido	restrito	(imprudência,	negligência	ou	imperícia)”.

5.2	Responsabilidade	Subjetiva

O	 novo	 Código	 Civil	 trouxe	 a	 culpa	 em	 seu	 artigo	 186,	 como	 fundamento	 da
responsabilidade	 subjetiva,	 neste	 caso,	 a	 palavra	 culpa	 está	 sendo	 utilizada	 em
sentido	amplo,	indicando	tanto	a	culpa	stricto	sensu	como	também	o	dolo.	Por	essa,
a	vítima	só	obterá	a	reparação	do	dano	se	provar	a	culpa	do	agente.

Em	síntese,	a	responsabilidade	subjetiva	é	baseada	na	culpa	(sentido	amplo),	a	qual
gera	a	responsabilidade	de	reparação.	A	prova	da	culpa	do	agente	é	um	pressuposto
necessário	para	a	indenização	do	dano	(GONÇALVES,	2012).

5.3	Responsabilidade	Objetiva

Nesta	espécie	de	responsabilidade,	o	dolo	ou	culpa	na	conduta	do	agente	causador
do	dano	é	 juridicamente	irrelevante,	 tendo	em	vista	que	somente	será	necessária	a
existência	do	nexo	causal	entre	o	dano	e	a	conduta	do	agente	responsável	para	que
surja	o	dever	de	indenizar.

Sobre	o	tema,	Carlos	Roberto	Gonçalves	(2012)	citando	Caio	Mario,	diz:

(...)	 a	 regra	 geral,	 que	 deve	 presidir	 à	 responsabilidade	 civil,	 é	 a	 sua



fundamentação	na	ideia	de	culpa;	mas,	sendo	insuficiente	esta	para	atender
às	imposições	do	progresso,	cumpre	ao	legislador	fixar	especialmente	os
casos	em	que	deverá	ocorrer	a	obrigação	de	reparar,	 independentemente
daquela	noção.	Não	será	sempre	que	a	reparação	do	dano	se	abstrairá	do
conceito	de	culpa,	porém	quando	o	autorizar	a	ordem	jurídica	positiva.	É
neste	 sentido	 que	 os	 sistemas	 modernos	 se	 encaminham,	 como,	 por
exemplo,	 o	 italiano,	 reconhecendo	 em	 casos	 particulares	 e	 em	 matéria
especial	 a	 responsabilidade	 objetiva,	 mas	 conservando	 o	 princípio
tradicional	 da	 imputabilidade	 do	 fato	 lesivo.	 Insurgir-se	 contra	 a	 ideia
tradicional	 da	 culpa	 é	 criar	 uma	 dogmática	 desafinada	 de	 todos	 os
sistemas	jurídicos.	Ficar	somente	com	ela	é	entravar	o	progresso.

Em	 suma,	 a	 responsabilidade	 é	 objetiva	 quando	 a	 lei	 impõe	 em	 determinadas
situações,	 a	 reparação	 de	 um	 determinado	 dano	 sem	 culpa	 do	 agente.	 Isto	 em
decorrência	da	teoria	do	risco,	que	tem	como	preceito	que	todo	dano	é	indenizável,
e	cabe	a	quem	deu	causa	repará-lo	independente	de	dolo	ou	culpa	(GONÇALVES,
2012),	ou	seja,	basta	a	presença	do	dano	e	do	nexo	de	causalidade.

5.4	Elementos	da	Responsabilidade	Civil

Não	 está	 pacificado	 doutrinariamente	 os	 pressupostos	 do	 dever	 de	 indenizar	 ou
elementos	estruturais	da	responsabilidade	civil,	com	isso,	busca-se	o	entendimento
em	comum	entre	os	autores.

Para	 Carlos	 Roberto	 Gonçalves	 (2012)	 são	 quatro	 os	 pressupostos	 da
responsabilidade	 civil:	 ação	 ou	 omissão;	 culpa	 ou	 dolo	 do	 agente;	 relação	 de
causalidade;	dano.

No	 entendimento	 de	 Sérgio	 Cavalieri	 Filho	 (2012)	 são	 três	 os	 elementos	 que
estruturam	 a	 responsabilidade	 civil,	 sendo	 eles,	 conduta	 culposa	 do	 agente,	 nexo
causal	e	dano,	este	parece	ser	o	posicionamento	adotado	pela	relatora	do	REsp	Nº
1.159.242	 –	 SP,	 que	 reconheceu	 o	 dano	 moral	 por	 abandono	 afetivo.	 Em	 seus
relatos,	 a	 ministra	 Nancy	Andrighi	 comentou;	 “é	 das	mais	 comezinhas	 lições	 de
Direito,	a	tríade	que	configura	a	responsabilidade	civil	subjetiva:	o	dano,	a	culpa	do
autor	e	o	nexo	causal”,	em	seguida	a	ministra	conclui:

(...)	há	muito	se	cristalizou	a	obrigação	legal	dos	genitores	ou	adotantes,
quanto	 à	 manutenção	 material	 da	 prole,	 outorgando-se	 tanta	 relevância
para	essa	responsabilidade,	a	ponto	de,	como	meio	de	coerção,	impor-se	a
prisão	civil	para	os	que	a	descumprem,	sem	justa	causa.



Perquirir,	 com	 vagar,	 não	 sobre	 o	 dever	 de	 assistência	 psicológica	 dos
pais	 em	 relação	 à	 prole	 –	 obrigação	 inescapável	 –,	 mas	 sobre	 a
viabilidade	 técnica	 de	 se	 responsabilizar,	 civilmente,	 àqueles	 que
descumprem	essa	 incumbência,	é	a	outra	faceta	dessa	moeda	e	a	questão
central	que	se	examina	neste	recurso.	(STJ,	REsp	1.159.242-SP,	Rel.	Min.
Nancy	Andrighi,	julgado	em	24/04/2012.	3ª	Turma).

É	 importante	 destacar	 os	 elementos	 da	 responsabilidade	 civil,	 pois	 no	 dia	 25	 de
dezembro	 de	 2015	 o	 STJ	 publicou	 uma	 notícia	 sobre	 um	 Recurso	 Especial	 não
provido,	que	não	teve	o	número	divulgado	por	estar	sobre	segredo	de	justiça,	em
que	 o	 relator	 destacou	 a	 ausência	 de	 um	 laudo	 psicossocial	 que,	 em	 sua	 opinião,
“seria	uma	prova	 técnica	 indispensável	de	que	 realmente	houve	omissão	do	pai	 e
que	 isso	provocou	abalos	psicológicos	à	 filha	 (nexo	de	 casualidade)”,	 o	ministro
destacou	 ainda	 que	 os	 relatórios	médicos	 e	 escolares	 apresentados	 nos	 autos	 em
nenhum	 momento	 associaram	 os	 alegados	 distúrbios	 emocionais	 da	 criança	 à
ausência	da	figura	paterna.

6	Conceituando	o	Dano	Moral

Antes	 de	 adentrar	 no	 conceito	 de	Dano	Moral,	 é	 imperioso	 o	 estudo	 do	 conceito
individualizado	de	Dano	 e	Moral	 para	 que	 se	 possa	 ter	 uma	visão	 ampla	 sobre	o
tema.

6.1	Dano

Tendo	 um	 conceito	 amplo,	 o	 dano	moral	 vem	 alcançando	 notoriedade	 no	 direito
brasileiro,	 haja	 vista	 a	 grande	 demanda	 que	 o	 judiciário	 vem	 enfrentando	 para
julgar	grandiosas	quantidades	de	processos	que	envolvem	o	 tema.	Primeiramente,
cabe	 trazer	à	baila	o	conceito	de	dano,	que	 segundo	Aurélio	Buarque	de	Holanda
Ferreira(2004)	 significa	 o	 “mal	 ou	 ofensa	 pessoal;	 prejuízo	 moral;	 prejuízo
material	causado	a	alguém	pela	deterioração	ou	inutilização	de	bens	seus;	estrago,
deterioração,	danificação”.

O	termo	“dano”	tem	origem	no	latim	–	damnum,	“consiste	na	lesão	(diminuição	ou
destruição)	que,	 devido	 a	 certo	 evento,	 sofre	uma	pessoa,	 contra	 sua	vontade,	 em
qualquer	 bem	 ou	 interesse	 jurídico,	 patrimonial	 ou	 moral”	 (CARDIN	 apud
FISHER).

Atualmente	o	dano	não	se	restringe	à	diminuição	ou	subtração	de	um	bem	material,
atinge	também	o	caráter	extrapatrimonial,	a	exemplo	do	direto	da	personalidade	e



os	direitos	de	família.	Neste	sentido,	Cardin,	citando	Fisher,	classifica	o	dano	como
“todo	prejuízo	que	alguém	sofre	na	sua	alma,	corpo	ou	bens,	quaisquer	que	sejam	o
autor	e	a	causa	da	lesão”.

Não	 existe	 a	 responsabilidade	 sem	 o	 dano,	 tampouco	 poderia	 se	 falar	 em
indenização	e	ressarcimento	se	não	houvesse	o	dano	(CAVALIERI	FILHO,	2012),	o
atual	Código	Civil	em	seu	art.	927	estabelece,	“aquele	que,	por	ato	ilícito	(arts.	186	e
187),	causar	dano	a	outrem,	fica	obrigado	a	repará-lo",	da	mesma	forma,	o	art.	186,
fala	 em	violar	direito	 e	 causar	dano.	O	parágrafo	único	do	art.	 927	mostra	que	a
obrigação	de	reparar	independe	da	culpa	do	agente,	ou	seja,	existe	responsabilidade
sem	culpa,	mas	não	existe	responsabilidade	sem	dano.

6.2	Moral

Para	a	filosofia	do	direito,	a	moral	é	consciência	individual,	não	tem	coercibilidade
externa,	é	uma	avaliação	que	o	 indivíduo	 faz	consigo	mesmo	(REALE,	2002).	Os
jusfilósofos	diferenciam	a	moral	da	ética,	 trazendo	estudos	aprofundados	sobre	o
tema,	 entretanto,	 para	 o	 presente	 estudo	 será	 trazido	 um	 estudo	 sintético	 sobre	 o
assunto,	para	que	se	possa	ter	mais	objetividade.

Para	Miguel	Reale	(2002),	no	âmbito	da	conduta	moral,	o	homem	é	legislador	de	si
mesmo,	e	afirma	que	“quando	o	nosso	comportamento	se	conforma	a	uma	regra	e
nós	a	recebemos	espontaneamente,	como	regra	autêntica	e	legítima	de	nosso	agir,	o
nosso	ato	é	moral”.	

Rodrigo	da	Cunha	Pereira	(2004)	traz	em	sua	tese	de	doutorado	um	paralelo	entre	a
moral	e	a	ética:

A	ética,	então,	é	uma	forma	de	ação	e	uma	forma	de	normatização.	Essa
concepção	da	ética	é	por	vezes	presente	nos	juristas	brasileiros	em	função
da	influência	ou	autoridade	do	pensamento	de	Miguel	Reale,	mas	em	parte
porque	também	reflete	a	concepção	aristotélica,	que	é	a	tradição	filosófica
mais	influente	sobre	o	pensamento	ocidental.	O	que	a	tradição	aristotélica
chama	de	ética	parece	ser	o	nosso	campo	da	moral.	Na	verdade,	a	ética	é
uma	 forma	 muito	 específica	 de	 funcionamento	 da	 moral.	 Embora	 toda
ação	ética	contenha	valor	moral,	nem	todo	valor	moral	cabe	numa	ação
ética.	O	dever	ético	é	aquele	dever	moral	reconhecido	como	válido,	como
racional	pelo	agente.

Existe	o	 juízo	moral	quando	o	próprio	agente	concebe	correção	ou	incorreção	às
suas	ações	e	aos	seus	fins.



6.3	Dano	Moral

Hodiernamente	 não	 cabe	 a	 discussão	 se	 o	 dano	 moral	 é	 ou	 não	 indenizável,	 ou
mesmo	se	pode	ser	cumulado	com	os	danos	materiais,	pois	o	entendimento	já	está
pacificado	no	sentido	de	que	o	dano	moral	é	indenizável	e	que	pode	ser	cumulado
com	o	dano	material,	no	entanto,	é	imperiosa	a	análise	sobre	o	dano	moral.

Existem	diversas	classificações	doutrinárias	quanto	ao	dano	moral,	das	quais	vale
observar	 a	 lição	 de	 Miguel	 Reale	 (2002),	 que	 fala	 sobre	 dano	 moral	 objetivo	 e
subjetivo:

Sem	excluir	essa	possibilidade	de	uma	divisão	 tripartida	do	dano,	penso
que	já	podemos	distinguir	claramente	entre	o	dano	moral	objetivo	(aquele
que	 atinge	 a	 dimensão	 moral	 da	 pessoa	 no	 meio	 social	 em	 que	 vive,
envolvendo	 o	 de	 sua	 imagem)	 e	 o	 dano	 moral	 subjetivo,	 que	 se
correlaciona	com	o	mal	sofrido	pela	pessoa	em	sua	subjetividade,	em	sua
intimidade	 psíquica,	 sujeita	 a	 dor	 ou	 sofrimento	 intransferíveis	 porque
ligados	a	valores	de	seu	ser	subjetivo,	que	o	ato	ilícito	veio	penosamente
subverter,	exigindo	inequívoca	reparação.

A	reparação	dos	danos	imateriais	tornou-se	pacificada	após	a	constituição	de	1988,
em	 face	da	previsão	do	 art.	 5º,	 incisos	V	e	X,	 em	que	 a	 constituição	 assegurou	 a
indenização	 por	 dano	 material,	 moral	 ou	 à	 imagem,	 tornando	 invioláveis	 a
intimidade,	 a	 vida	 privada,	 a	 honra	 e	 imagem	 das	 pessoas,	 assegurando	 assim	 o
direito	de	indenização	em	decorrência	da	violação.

A	reparação	do	dano	moral	não	 tem	a	finalidade	de	acréscimo	patrimonial	para	a
vítima,	 mas	 sim	 para	 compensar	 os	 males	 sofridos	 (TARTUCE,	 2014),
corroborando	 com	 esse	 entendimento,	 o	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	 editou	 a
súmula	498	de	2012,	onde	reconheceu	a	não	incidência	do	imposto	de	renda	sobre	a
indenização	por	danos	morais.

Concernente	à	pessoa	natural,	o	STJ	tem	entendido	que	nos	casos	onde	houver	lesão
a	 valores	 fundamentais	 protegidos	 pela	 Constituição	 de	 1988,	 será	 dispensada	 a
prova	 dos	 sentimentos	 humanos	 desagradáveis	 em	 decorrência	 do	 dano	 moral
sofrido,	sendo	presumido	o	prejuízo	(TARTUCE,	2014).	Seguindo	este	contexto:

sempre	 que	 demonstrada	 a	 ocorrência	 de	 ofensa	 injusta	 à	 dignidade	 da
pessoa	 humana,	 dispensa-se	 a	 comprovação	 de	 dor	 e	 sofrimento	 para
configuração	de	dano	moral.	Segundo	doutrina	e	 jurisprudência	do	STJ,
onde	se	vislumbra	a	violação	de	um	direito	fundamental,	assim	eleito	pela



CF,	 também	 se	 alcançará,	 por	 consequência,	 uma	 inevitável	 violação	 da
dignidade	 do	 ser	 humano.	 A	 compensação	 nesse	 caso	 independe	 da
demonstração	 da	 dor,	 traduzindo-se,	 pois,	 em	 consequência	 in	 re	 ipsa,
intrínseca	 à	 própria	 conduta	 que	 injustamente	 atinja	 a	 dignidade	 do	 ser
humano.	Aliás,	cumpre	ressaltar	que	essas	sensações	(dor	e	sofrimento),
que	 costumeiramente	 estão	 atreladas	 à	 experiência	 das	 vítimas	 de	 danos
morais,	não	se	traduzem	no	próprio	dano,	mas	têm	nele	sua	causa	direta”
(REsp	1.292.141/SP,	Rel.	Min.	Nancy	Andrighi,	j.	04.12.2012,	publicado	no
seu	Informativo	n.	513).

A	jurisprudência	e	a	doutrina	têm	se	inclinado	para	o	entendimento	de	que	os	danos
morais	 sofridos	 por	 alguém	 não	 se	 confundem	 com	 meros	 aborrecimentos	 ou
transtornos	 do	 dia	 a	 dia.	 Cabe	 ao	 magistrado	 analisar	 o	 caso	 concreto	 para
mensurar	 a	 reparação	 sofrida,	 assim	se	posicionou	o	STJ,	 "O	mero	dissabor	não
pode	 ser	 alçado	 ao	 patamar	 do	 dano	 moral,	 mas	 somente	 aquela	 agressão	 que
exacerba	a	naturalidade	dos	fatos	da	vida,	causando	fundadas	aflições	ou	angústias
no	 espírito	 de	 quem	 ela	 se	 dirige"	 (CAgRgREsp	 n2	 403.919/RO,	 Quarta	 Turma,
Relator	o	Ministro	Sálvio	de	Figueiredo	Teixeira,	DJ	de	23/6/03).

7	Dano	Moral	no	Direito	de	Família

O	 ordenamento	 jurídico	 brasileiro	 não	 possui	 nenhum	 dispositivo	 específico
tratando	da	 responsabilidade	civil	no	direito	de	 família,	 contudo,	o	 ressarcimento
por	danos	morais	é	cabível	em	algumas	hipóteses	em	que	um	dos	cônjuges	macule
a	 imagem	 do	 outro	 (CARDIN,	 2012),	 bem	 como	 a	 relação	 entre	 ascendentes	 e
descendentes,	a	exemplo	do	abandono	afetivo	paterno.

No	 relatório	 do	REsp	Nº	 1.159.242	–	SP,	 antes	 de	 adentrar	 no	mérito	 da	 causa,	 a
relatora	 explanou	 em	 seu	 voto	 que	muitos	 doutrinadores	 focam	 na	 existência	 de
singularidades	 na	 relação	 familiar,	 como	 sentimentos	 e	 emoções,	 e	 negam	 a
possibilidade	 de	 indenização	 ou	 compensação	 de	 danos	 em	 decorrência	 do
descumprimento	das	obrigações	parentais	incumbido	aos	pais,	contudo,	entende	ser
cabível	a	possibilidade	da	aplicação	da	reparação	de	danos	morais	em	decorrência
das	relações	familiares.

Com	isso,	a	relatora	entende	não	haver	restrições	legais	para	a	aplicação	das	regras
concernentes	 à	 responsabilidade	 civil	 no	 direito	 de	 família.	 Nesse	 contexto,	 faz
menção	ao	art.	5º,	incisos	V	e	X	da	CF	e	os	arts.	186	e	927	do	CC/02,	que	tratam	do
tema	de	forma	ampla,	da	qual	se	pode	inferir	as	relações	nascida	no	núcleo	familiar.



Fortalecendo	esse	entendimento,	a	ministra	Nancy	Andrighi	menciona	o	art.	1638,
inciso	II	do	CC/02,	que	trata	da	perda	do	poder	familiar,	tendo	em	vista	que	muitos
apontam	essa	perda	como	a	única	punição	possível	de	ser	imposta	aos	genitores	que
descumprem	 o	 artigo	 de	 lei,	 contudo,	 a	 perda	 do	 poder	 familiar	 não	 impede	 a
possibilidade	 de	 reparações,	 pois	 esta	 medida	 visa	 resguardar	 a	 integridade	 do
menor,	ao	invés	de	compensar	os	prejuízos	advindos	do	abandono.

Conforme	mencionado	anteriormente,	no	dia	28	de	dezembro	de	2015,	o	Superior
Tribunal	 de	 Justiça	 publicou	 um	 informativo,	 falando	 sobre	 um	 recurso	 especial,
que	 não	 teve	 seu	 número	 divulgado	 por	 estar	 sobre	 segredo	 judicial,	 onde	 os
ministros	 da	 Terceira	 Turma	 analisaram	 outro	 caso	 em	 que	 uma	 filha	 pleiteava
junto	 ao	 tribunal	 receber	 indenização	 de	 seu	 pai,	 pois	 considerava	 que	 ele	 não
cumpriu	a	obrigação	paterna	de	cuidado	e	zelo,	tendo	o	desprezo	pela	sua	existência
lhe	causado	dor	e	sofrimento.

O	 genitor	 alegou	 na	 contestação	 que	 até	 a	 filha	 completar	 10	 anos	 de	 idade	 não
sabia	que	era	seu	pai,	ele	garantiu	nunca	 ter	se	recusado	a	fazer	o	 teste	de	DNA	e
que	após	o	resultado	fez	acordo	na	justiça	para	o	pagamento	de	pensão	alimentícia	e
que	passou	a	ter	contatos	com	a	filha.

O	relator,	ministro	Moura	Ribeiro,	reconheceu	que	a	doutrina	especializada	é	quase
unânime	 no	 sentido	 de	 reconhecer	 que	 a	 ausência	 do	 dever	 legal	 de	 manter	 a
convivência	 familiar	 pode	 causar	 danos	 a	 ponto	 de	 comprometer	 o
desenvolvimento	 pleno	 e	 saudável	 do	 filho,	 razão	 pela	 qual	 o	 pai	 omisso	 deve
indenizar	o	mal	causado,	ele	destacou,	entretanto,	a	ausência	de	lei	no	Brasil	sobre
o	 tema	 e	 por	 isso	 recomendou	prudência	 aos	magistrados	 de	 todo	o	 país	 quando
forem	julgar	casos	de	abandono	afetivo.

O	recurso	especial	foi	 julgado	improcedente,	pois	a	filha	não	conseguiu	provar	o
dano	 sofrido,	 bem	 como	 teria	 faltado	 provar	 o	 nexo	 de	 causalidade	 entre	 o
abandono	 e	 a	 dor	 sofrida,	 tendo	 em	 vista	 que	 os	 relatórios	 médicos	 e	 escolares
apresentados	nos	 autos,	 segundo	o	ministro,	 em	nenhum	momento	 associaram	os
alegados	distúrbios	emocionais	da	criança	à	ausência	da	figura	paterna.

8	Previsão	legal

Ainda	não	há	legislação	específica	no	ordenamento	jurídico	brasileiro	tratando	do
tema	 abandono	 afetivo,	 mas	 existe	 uma	 movimentação	 concreta	 nesse	 sentido,
recentemente,	foi	aprovado	pelo	senado	federal	o	Projeto	de	Lei	do	Senado	Federal



nº	700,	de	2007,	de	 autoria	do	 senador	Marcelo	Crivela,	 que	propõe	alteração	na
Lei	 nº	 8.069/1990	 (Estatuto	 da	Criança	 e	 do	Adolescente),	 no	 sentido	de	 incluir	 a
assistência	 afetiva	 como	 dever	 dos	 pais,	 seja	 por	 convívio,	 seja	 por	 visitação
periódica,	que	permita	o	acompanhamento	da	formação	psicológica,	moral	e	social
da	pessoa	em	desenvolvimento.

O	 Projeto	 compreende	 assistência	 afetiva	 como	 sendo	 orientação	 quanto	 às
principais	 escolhas	 e	 oportunidades	 profissionais,	 educacionais	 e	 culturais;
solidariedade	e	apoio	nos	momentos	de	intenso	sofrimento	ou	dificuldade;	presença
física	 espontaneamente	 solicitada	 pela	 criança	 ou	 adolescente	 e	 possível	 de	 ser
atendida.

Considera	 como	 conduta	 ilícita,	 a	 ação	 ou	 a	 omissão	 que	 ofenda	 o	 direito
fundamental	 da	 criança	 ou	 adolescente	 previsto	 em	 lei,	 incluindo	 os	 casos	 de
abandono	 afetivo,	 sujeito	 a	 reparação	 de	 danos,	 sem	 prejuízo	 de	 outras	 sanções
cabíveis.

Aos	pais	 incumbe	o	dever	de	sustento,	guarda,	convivência,	assistência	material	e
afetiva	 e	 educação	 dos	 filhos	menores,	 cabendo-lhes	 ainda,	 no	 interesse	 destes,	 a
obrigação	de	cumprir	e	fazer	cumprir	as	determinações	judiciais.

Caso	 a	 proposta	 seja	 alterada,	 explicou	 o	 ministro,	 o	 abandono	 afetivo	 passará
realmente	 a	 ser	 previsto	 em	 lei,	 mas,	 até	 lá,	 “recomenda-se	 que	 deve	 haver	 uma
análise	 responsável	 e	 prudente	 dos	 requisitos	 autorizadores	 da	 responsabilidade
civil	 nos	 casos	 de	 abandono	 afetivo,	 fazendo-se	 necessário	 examinar	 as
circunstâncias	do	caso	concreto,	a	fim	de	se	verificar	se	houve	a	quebra	do	dever
jurídico	de	convivência	 familiar”.	Ou	seja,	é	preciso	provar	que	a	conduta	do	pai
trouxe	reais	prejuízos	à	formação	do	indivíduo.

Considerações	Finais

No	 presente	 estudo	 foram	 abordados	 temas	 do	 direito	 de	 família	 e	 a
responsabilidade	 civil	 diante	 dos	 novos	 paradigmas	 do	 ordenamento	 jurídico
brasileiro,	 que	 vem	 inovando	 em	 suas	 decisões	 e	 trazendo	 sempre	 à	 tona	 os
princípios	constitucionais	e	cíveis,	como	a	proteção	da	dignidade	da	pessoa	humana
e	 a	 afetividade,	 princípios	 estes	 que	 estão	 em	evidência	 no	direito	 de	 família,	 em
vista	dos	novos	núcleos	familiares	que	estão	surgindo	na	sociedade	contemporânea.

A	 promulgação	 da	 constituição	 brasileira	 foi	 um	 marco	 histórico	 para	 o	 país,
elencando	os	direitos	e	garantias	 individuais,	permitindo	que	 todos	sejam	tratados



com	isonomia,	tendo	a	possibilidade	de	pleitear	em	juízo	as	reparações	advindas	de
condutas	culposas	de	seus	agentes;	desta	forma,	o	Código	Civil	de	2002	e	o	Estatuto
da	Criança	e	do	Adolescente	(ECA)	também	positivaram	as	garantias	do	direito	de
família,	revelando	sua	imensa	importância	para	a	criação	das	crianças,	o	que	vem
ocasionando	a	responsabilidade	entre	pais	e	filhos.

O	 STJ	 já	 se	 posicionou	 pela	 aplicação	 de	 danos	 morais	 no	 direito	 de	 família,
contanto	 que	 esteja	 presente	 a	 tríade	 que	 configura	 a	 responsabilidade	 civil
subjetiva:	 o	 dano,	 a	 culpa	 do	 autor	 e	 o	 nexo	 causal,	 por	 isso,	 é	 necessário	 que	 o
magistrado	tenha	cautela	ao	julgar	o	caso	concreto,	para	que	o	judiciário	não	seja
usado	para	fins	de	enriquecimento	sem	justa	causa.

A	obrigação	dos	pais	perante	seus	filhos	é	visível	quanto	aos	alimentos	e	o	dever	de
cuidar,	 em	 razão	 do	 poder	 familiar,	 contudo,	 verifica-se	 a	 impossibilidade	 de
obrigá-lo	a	amar,	o	amor	diz	respeito	à	motivação	e	está	a	par	do	conceito	 legal,
por	 ser	 subjetivo	 e	 impossível	 de	 se	 materializar	 no	 meio	 jurídico,	 porém,	 o
genitor	não	se	exime	do	dever	de	cuidar,	pois	o	cuidado	se	diferencia	do	amor,	em
razão	 da	 possibilidade	 da	 comprovação	 de	 seu	 cumprimento,	 seja	 através	 de
contatos	 com	os	 filhos,	 pela	 diferenciação	 entre	 os	 irmãos	 ou	mesmo	 através	 do
zelo	demonstrado	publicamente.

O	intuito	do	dano	moral	no	abandono	afetivo	não	é	apenas	reparar	o	dano	causado,
pois	o	valor	pecuniário	não	tem	o	condão	de	suprir	um	sentimento,	ou	seja,	o	dano
afetivo	 pode	 continuar,	 porém	 o	 causador	 desse	 dano	 deve	 ser	 punido	 por	 não
cumprir	com	a	responsabilidade	advinda	de	sua	prole,	o	menor	não	pode	sofrer	por
negligência	ou	ausência	de	seu	genitor.

Cabe	recapitular	o	entendimento	da	Ministra	Nancy	Andrighi	quando	diz	que	“amar
é	 faculdade,	 cuidar	 é	 dever”,	 notadamente	 que	 uma	 pessoa	 não	 deve	 ir	 a	 juízo
pleiteando	o	amor,	e	sim	a	obrigação	que	o	pai	tem	de	cuidar,	o	dever	do	pai	pelos
filhos	 ultrapassa	 os	 custos	 com	 os	 alimentos,	 devendo	 o	 genitor	 zelar	 pela
integridade	moral	e	afetiva	do	menor,	sob	pena	de	ser	responsabilizado	civilmente	e
obrigado	a	reparar	o	dano	causado	a	quem	não	tinha	capacidade	de	discernimento
para	compreender	os	do	abandono,	com	isso,	enquanto	o	legislador	não	criar	uma
lei	que	regulamente	a	matéria,	cabe	ao	magistrado	analisar	o	caso	concreto	e	punir
aquele	que	não	cumpriu	com	o	zelo,	respeito	à	dignidade	e	ao	afeto	pelo	seu	filho.
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Resumo:	 Com	 origem	 nos	 trabalhos	 realizados	 pela	 Comissão
Parlamentar	Mista	de	Inquérito	criada	no	Congresso	Nacional	em	2003	e
conhecida	 como	 “CPI	 da	 Pedofilia”,	 a	 Lei	 nº	 12.015,	 de	 7	 de	 agosto	 de
2009,	modificou	o	Título	VI	do	Código	Penal	brasileiro	e,	dentre	outras
alterações,	promoveu	a	fusão	dos	delitos	de	estupro	e	de	atentado	violento
ao	 pudor	 em	 um	mesmo	 tipo	 penal	 (artigo	 213),	 sob	 o	 nomen	 juris	 de
estupro.	 À	 primeira	 vista,	 tal	 reforma	 legislativa	 correspondia	 a	 uma
novatio	legis	in	malus,	todavia,	com	o	passar	dos	anos	verificou-se	que	os
efeitos	práticos	resultantes	foram	benéficos	aos	agentes	infratores.	Assim,
o	 escopo	do	 presente	 trabalho	 foi	 o	 de	 apurar	 a	 verdadeira	 intenção	 do
legislador	 ao	 promover	 tais	 alterações	 e	 se	 correspondia	 com	 o
entendimento	 jurisprudencial	 e	 doutrinário	 dominante.	 Utilizando-se	 o
método	 cientifico	 dedutivo,	 concluiu-se	 que	o	 objetivo	do	 legislador	 ao
elaborar	 a	Lei	nº	12.015/2009	era	de	 recrudescer	o	 tratamento	dado	aos
crimes	 sexuais	 no	 ordenamento	 jurídico	 brasileiro.	 No	 entanto,	 os
Tribunais	 Superiores	 e	 a	 doutrina	 pátria	 aceitaram	 bem	 a	 falha	 técnica,
pois	 já	 defendiam	 que	 o	 regramento	 legislativo	 anterior	 detinha	 um
excesso	punitivo.

Palavras-chave:	 Crimes	 sexuais;	 Lei	 nº	 12.015/2009;	 Lex	 gravior;	 Lex
mitior.

Loi	 nº	 12.015/2009:	 Le	 Différend	 entre	 l’intention	 du	 législateur	 et
l’interprétation	des	tribunaux	brésiliens



Résumé:	Avec	origine	aux	travaux	effectués	par	la	commission	d’enquête
parlementaire	mixte	crée	au	Congrès	Nacional	em	2003	et	connue	comme
"commission	d’enquête	parlementaire	de	la	pédophilie’’,	La	loi	nº	12.015,
7	août	2009,	a	modifié	 le	 titre	VI	du	code	penal	brésilien	et,	entre	autres
modifications	a	promu	la	fusion	des	délits	de	viol	et	d’attentat	violent	à	la
pudeur	dans	la	définition	criminel	sous	le	nomen	juris	de	viol.	À	première
vue,	 telle	 réforme	 législative	 coïncidait	 à	 une	 novation	 legis	 in	 malus,
cependant,	au	cours	du	temps,	on	vérifie	que	les	effets	pratiques	résultants
ont	été	bénéfiques	pour	les	délinquants.	Ainsi,	le	but	de	ce	travail	était	de
déterminer	 	 la	 véritable	 intention	 du	 legislateur	 de	 promouvoir	 	 tels
changements	et	si		correspondait	avec	la	compréhension	jurisprudentielle
et	doctrinaire	dominante.	On	utilise	la	méthode	scientifique	déductive,	on
conclut	 	 que	 le	 but	 du	 législateur	 d’élaborer	 	 la	 loi	 12.015/2009	 était
d’intensifier	 le	 traitement	 destiné	 aux	 crimes	 sexuels	 dans	 le	 système
juridique	 brésilien.	 Pourtant,	 le	 tribunaux	 supérieurs	 brésiliens	 	 et	 la
doctrine	 national	 ont	 acceptés	 bien	 l’erreur	 téchnique,	 parce	 qu’ils	 ont
déjà	 défendu	 que	 la	 régulamentation	 législative	 antérieur	 avait	 un	 excès
punitive.

Mots-clés:	Crimes	sexuels;	Loi		12.015/2009;	Lex	gravior;	Lex	mitior.

Data	de	conclusão	do	artigo:	28	de	fevereiro	de	2016

Introdução

Os	crimes	sexuais,	desde	os	primórdios	da	 sociedade,	 são	veemente	 repudiados	e
por	 isso	 são	 punidos	 com	maior	 rigor.	 No	 Brasil,	 desde	 a	 publicação	 da	 Lei	 n.
8.072,	de	25	de	 julho	de	1990,	o	 crime	de	 estupro	e	o	 (antigo)	 crime	de	 atentado
violento	ao	pudor	são	considerados	crimes	hediondos,	submetendo-se,	portanto,	a
tratamento	penal	mais	severo.

Com	 origem	 nos	 trabalhos	 realizados	 pela	 Comissão	 Parlamentar	 Mista	 de
Inquérito	 criada	 no	 Congresso	 Nacional	 em	 2003	 e	 conhecida	 como	 “CPI	 da
Pedofilia”,	a	Lei	nº	12.015,	publicada	em	7	de	agosto	de	2009,	modificou	o	Título
VI	 do	Código	Penal	 brasileiro	 e,	 dentre	 outras	 alterações,	 promoveu	 a	 fusão	 dos
delitos	de	estupro	e	de	atentado	violento	ao	pudor	em	um	mesmo	tipo	penal	(artigo
213),	sob	o	nomen	juris	de	estupro,	in	verbis:



Art.	213.	Constranger	alguém,	mediante	violência	ou	grave	ameaça,	a	ter
conjunção	carnal	ou	a	praticar	ou	permitir	que	com	ele	se	pratique	outro
ato	libidinoso:

Pena	-	reclusão,	de	6	(seis)	a	10	(dez)	anos.

Da	 análise	 do	dispositivo	 acima,	 verifica-se	mudanças	 significativas	 na	 disciplina
do	 crime	 de	 estupro,	 como	 a	 possibilidade	 de	 os	 homens,	 e	 não	mais	 apenas	 as
mulheres,	serem	vítimas	desse	delito.	Ademais,	a	prática	de	ato	libidinoso	diverso
da	 conjunção	 carnal	 foi	 incluída	 como	 modalidade	 do	 crime	 de	 estupro	 e,	 por
conseguinte,	o	crime	autônomo	de	atentado	violento	ao	pudor,	outrora	disciplinado
pelo	artigo	214	do	CP,	foi	revogado.

No	 que	 se	 refere	 à	 espécie	 de	 ação	 penal	 cabível	 aos	 crimes	 sexuais,	 a	 Lei	 nº
12.015/2009	também	promoveu	alterações.	Antes,	em	regra,	esses	crimes	proceder-
se-iam	mediante	 ação	penal	 privada,	 o	 que	ofendia	 os	 princípios	 da	dignidade	da
pessoa	humana	e	da	vedação	à	proteção	deficiente	por	parte	do	Estado.	Como	forma
de	 solucionar	 tal	 situação,	 bem	 como	 manter	 intacta	 o	 direito	 à	 privacidade	 da
vítima,	 o	 legislador	 alterou	 a	 modalidade	 de	 ação	 penal	 para	 os	 crimes	 sexuais,
tornando-os	de	ação	penal	pública	condicionada	à	representação.

À	primeira	vista,	tais	alterações	promovidas	pela	Lei	nº	12.015/2009	correspondiam
a	uma	novatio	legis	in	malus.	No	entanto,	cinco	anos	após	o	início	de	sua	vigência,
o	 que	 se	 percebe	 é	 que	 os	 efeitos	 práticos	 dessa	mudança	 legislativa	 vêm	 sendo
benéficos	 aos	 autores	 de	 crimes	 sexuais,	 o	 que,	 aparentemente,	 não	 corresponde
com	a	intenção	do	legislador,	que	seria	a	de	recrudescer	a	punição	cominada	a	eles.

Assim,	 o	 objetivo	 primordial	 do	 presente	 estudo	 será	 analisar	 essa	 inovação
ocorrida	 no	 ordenamento	 jurídico	 penal	 pátrio	 à	 luz	 dos	 institutos	 penais
envolvidos,	da	jurisprudência	e	doutrina	acerca	do	tema,	bem	como	do	objetivo	do
legislador	com	a	publicação	da	Lei	nº	12.015/09,	a	fim	de	se	descobrir	se	a	punição
cominada	 ao	 crime	 de	 estupro	 atualmente	 é	 proporcional	 com	 a	 gravidade	 do
ataque	 à	 liberdade	 sexual,	 ou,	 pelo	 contrário,	 é	 resultante	 de	 uma	 falha	 técnica
legislativa.

No	 intuito	 de	 se	 obter	 a	 melhor	 solução	 ao	 problema	 proposto	 será	 utilizado	 o
método	 cientifico	 dedutivo,	 bem	 como	 pesquisa	 bibliográfica,	 com	 consultas	 à
legislação	pertinente,	doutrinas	consagradas,	artigos	e	jurisprudência	dos	principais
órgãos	 do	 Poder	 Judiciário	 brasileiro.	 Ademais,	 será	 realizado	 um	 estudo
comparado	com	o	Código	Penal	de	Portugal,	 a	 fim	de	 se	observar	a	maneira	em
que	são	disciplinados	os	crimes	sexuais	naquele	País.



Crimes	sexuais	antes	da	Lei	nº	12.015/2009

Os	crimes	sexuais	sempre	foram	objeto	de	inúmeras	discussões	e	polêmicas.	Se	por
um	 lado,	 a	 dignidade	 sexual	 da	 pessoa	 humana	 deve	 ser	 protegida	 pelo
ordenamento	 jurídico	 pátrio,	 tendo	 em	 vista	 que	 sua	 violação	 possui	 elevado
potencial	lesivo,	por	outro,	a	liberdade	sexual	dos	indivíduos	deve	ser	respeitada.

O	estudo	da	evolução	histórica	dos	crimes	sexuais	no	que	se	refere	ao	tratamento
depreendido	a	eles	pelos	Poderes	Legislativo	e	Judiciário,	bem	como	pela	doutrina
especializada,	é	de	suma	importância	para	compreender	o	atual	regramento	acerca
desse	assunto.

Todavia,	inicialmente,	insta	assinalar	que	o	presente	artigo	limitar-se-á	a	analisar	a
evolução	sofrida	pelo	crime	de	estupro,	tendo	em	vista	que	o	objetivo	ora	buscado
com	este	estudo	acadêmico	se	restringe	a	esse	crime.

No	Brasil,	até	a	elaboração	do	Código	Criminal	do	Império	de	1830,	vigoraram	as
disposições	 das	 Ordenações	 Filipinas,	 as	 quais	 em	 seu	 Livro	 V,	 Título	 XVIII,
disciplinavam	o	crime	de	estupro	violento,	in	verbis:

Título	XVIII	 –	Do	 que	 dorme	 per	 força	 com	qualquer	mulher,	 ou	 trava
della,	ou	a	leva	per	sua	vontade.	

Todo	homem,	 de	 qualquer	 stado	 e	 condição	 que	 seja,	 que	 forçosamente
dormir	com	qualquer	mulher	postoque	ganhe	dinheiro	per	seu	corpo,	ou
seja	serava,	morra	por	ello.

Porém,	 quando	 for	 com	mulher,	 que	 ganhe	 dinheiro	 per	 seu	 corpo,	 ou
com	 scrava,	 não	 se	 fará	 execução,	 até	 no-lo	 fazerem	 saber,	 e	 per	 nosso
mandado.

E	 essa	 mesma	 pena	 haverá	 qualquer	 pessoa,	 que	 para	 a	 dita	 força	 dér
ajuda,	favor	ou	conselho.

E	 postoque	 o	 forçador	 depois	 do	 malefício	 feito	 case	 com	 a	 mulher
forçada,	 e	 aindaque	 o	 casamento	 seja	 feito	 per	 vontade	 della,	 não	 será
revelado	da	dita	pena,	mas	morrerá,	assí	como	se	com	ella	não	houvesse
casado.

E	 toda	 esta	 Lei	 entendemos	 em	 aquelas,	 que	 verdadeiramente	 forem



forçadas,	 sem	darem	ao	 feito	algum	consentimento	voluntario,	 aindaque
depois	do	feito	consumado	consitão	nelle,	ou	dêm	qualquer	aprazimento:
porque	 tal	consentimento,	dado	depois	do	feito,	não	revelará	o	 forçador
em	maneira	alguma	da	dita	pena.

Da	 análise	 dos	 dispositivos	 supra	 colacionados,	 verifica-se	 que	 nas	 Ordenações
Filipinas	o	crime	de	estupro	era	punido	com	a	pena	de	morte,	independentemente	de
a	vítima	ser	prostituta	ou	não.	Ademais,	o	casamento	posterior	do	agente	criminoso
com	a	vítima,	ainda	que	verdadeiramente	desejado	por	esta,	não	o	livrava	da	pena
capital.

Posteriormente,	com	a	entrada	em	vigor	do	Código	Criminal	do	Império	em	1830,
a	 pena	 de	 morte	 nos	 crimes	 de	 estupro	 foi	 substituída	 pela	 pena	 de	 reclusão.
Todavia,	ao	contrário	do	que	ocorria	na	legislação	anterior,	a	punição	caso	a	vítima
fosse	 prostituta	 era	mais	 branda	 do	 que	 se	 não	 fosse.	 Para	melhor	 compreensão,
colacionamos	in	verbis	o	respectivo	dispositivo	legal	do	Código	do	Império:

Art.	 222.	 Ter	 copula	 carnal	 por	 meio	 de	 violencia,	 ou	 ameaças,	 com
qualquer	mulher	honesta.

Penas	-	de	prisão	por	tres	a	doze	annos,	e	de	dotar	a	offendida.

Se	a	violentada	fôr	prostituta.

Penas	-	de	prisão	por	um	mez	a	dous	annos.

Após	 a	 proclamação	 da	 República	 em	 1889,	 foi	 publicado	 e	 sancionado	 no	 ano
seguinte	o	novo	Código	Penal,	o	qual	previu	o	crime	de	estupro	no	Título	VIII,	arts.
268	e	269,	in	verbis:

Art.	268.	Estuprar	mulher	virgem	ou	não,	mas	honesta:

Pena	-	de	prisão	cellular	por	um	a	seis	annos.

§	1º	Si	a	estuprada	for	mulher	publica	ou	prostituta:

Pena	-	de	prisão	cellular	por	seis	mezes	a	dous	annos.

§	2º	Si	o	crime	for	praticado	com	o	concurso	de	duas	ou	mais	pessoas,	a
pena	será	augmentada	da	quarta	parte.

Art.	 269.	 Chama-se	 estupro	 o	 acto	 pelo	 qual	 o	 homem	 abusa	 com



violencia	de	uma	mulher,	seja	virgem	ou	não.

Por	violencia	entende-se	não	só	o	emprego	da	força	physica,	como	o	de
meios	 que	 privarem	 a	mulher	 de	 suas	 faculdades	 psychicas,	 e	 assim	 da
possibilidade	 de	 resistir	 e	 defender-se,	 como	 sejam	 o	 hypnotismo,	 o
chloroformio,	o	ether,	e	em	geral	os	anesthesicos	e	narcoticos.

Nota-se	 que,	 também	 no	 Código	 Penal	 de	 1890,	 a	 pena	 aplicada	 era	 menor	 se	 a
vítima	fosse	mulher	publica	ou	prostituta.

Interessante	ponto	 acerca	desse	diploma	 legal	 é	que,	 em	 razão	da	vaga	 expressão
‘abusa’	utilizada	no	art.	269,	alguns	doutrinadores	da	época	passaram	a	admitir	que
o	estupro	compreendia	a	prática,	além	da	cópula	secundum	naturam,	do	coito	anal	e
da	 fellatio	 in	ore,	diferente	do	que	ocorria	nas	 legislações	anteriores	 (MESTIERI,
1982,	p.	12).

O	Código	Penal	de	1940,	atualmente	em	vigor,	não	contemplou	a	distinção	de	pena
com	 relação	 à	 condição	 da	 vítima,	 prostituta	 ou	 não.	 Ademais,	 diferenciou
expressamente	os	crimes	de	estupro	e	de	atentado	violento	ao	pudor,	disciplinados
nos	artigos	213	e	214,	in	verbis:

Art.	213	-	Constranger	mulher	à	conjunção	carnal,	mediante	violência	ou
grave	ameaça:

Pena	-	reclusão,	de	três	a	oito	anos.

Parágrafo	 único.	 Se	 a	 ofendida	 é	menor	 de	 catorze	 anos:	 (Incluído	 pela
Lei	nº	8.069,	de	1990)

Pena	-	reclusão	de	quatro	a	dez	anos.	(Redação	dada	pela	Lei	nº	8.069,	de
1990)	(Revogado	pela	Lei	n.º	9.281,	de	4.6.1996)

Pena	 -	 reclusão,	de	 seis	a	dez	anos.	 (Redação	dada	pela	Lei	nº	8.072,	de
25.7.1990)

Art.	 214	 -	 Constranger	 alguém,	mediante	 violência	 ou	 grave	 ameaça,	 a
praticar	 ou	 permitir	 que	 com	 ele	 se	 pratique	 ato	 libidinoso	 diverso	 da
conjunção	 carnal:	Vide	Lei	 nº	 8.072,	 de	 25.7.90	 	 (Revogado	 pela	 Lei	 nº
12.015,	de	2009)

Pena	 -	 reclusão,	de	 seis	a	dez	anos.	 (Redação	dada	pela	Lei	nº	8.072,	de
25.7.1990)		(Revogado	pela	Lei	nº	12.015,	de	2009)



Durante	a	disciplina	original	do	Código	Penal	de	1940	acerca	dos	crimes	de	estupro
e	 de	 atentado	 violento	 ao	 pudor,	 ponto	 relevante	 se	 referia	 aos	 casos	 em	 que	 o
agente	 cometesse	na	mesma	 situação	 fática	o	 ato	de	 conjunção	carnal	 e	outro	 ato
libidinoso	diverso,	como	por	exemplo,	coito	anal.

O	 plenário	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal,	 no	 julgamento	 do	 HC	 86238,	 em
18/06/2009,	 reafirmou	 o	 entendimento	 acerca	 da	 impossibilidade	 de	 ser
reconhecida	a	continuidade	delitiva	entre	os	crimes	de	estupro	e	atentado	violento
ao	pudor,	por	se	tratarem	de	crimes	de	espécies	distintas,	conforme	ementa	a	seguir:

1.	 AÇÃO	 PENAL.	 Estupro	 e	 atentado	 violento	 ao	 pudor.	 Continuidade
delitiva.	 Impossibilidade.	 Concurso	 material.	 Ordem	 denegada.	 Voto
vencido.	 A	 jurisprudência	 desta	 Corte	 não	 admite	 o	 reconhecimento	 de
crime	continuado	entre	os	delitos	de	estupro	e	atentado	violento	ao	pudor.
2.	EXECUÇÃO	PENAL.	Crime	hediondo.	Regime	integralmente	fechado.
Inconstitucionalidade	do	art.	2º,	§	1º,	da	Lei	nº	8.072/90	(Plenário,	HC	nº
82.959).	Fato	anterior	ao	início	de	vigência	da	Lei	nº	11.464/2007.	Habeas
concedido	de	ofício.	O	disposto	no	art.	2º,	§§	1º	e	2º,	da	Lei	nº	8.072/90,
com	a	redação	introduzida	pela	Lei	nº	11.464/2007,	não	incide	sobre	fato
anterior	 ao	 início	 de	 vigência	 desta	 última	 lei.	 (HC	 86238,	 Relator(a):
	Min.	CEZAR	PELUSO,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	18/06/2009,	DJe-022
DIVULG	 04-02-2010	 PUBLIC	 05-02-2010	 EMENT	 VOL-02388-01	 PP-
00027)

A	Terceira	Seção	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	também	possuía	tal	entendimento:

REVISÃO	 CRIMINAL.	 COMPETÊNCIA.	 ABSOLVIÇÃO	 POR
INSUFICIÊNCIA	 DE	 PROVAS.	 ESTUPRO	 E	 ATENTADO	 VIOLENTO
AO	 PUDOR.	 CONCURSO	 MATERIAL.	 CONTINUIDADE	 DELITIVA.
CRIMES	 DE	 ESPÉCIES	 DIFERENTES.	 1.	 “A	 revisão	 dos	 processos
findos	será	admitida:	 I)	quando	a	sentença	condenatória	 for	contrária	ao
texto	 expresso	 da	 lei	 penal	 ou	 à	 evidência	 dos	 autos	 (...)”	 (artigo	 621,
inciso	I,	do	Código	de	Processo	Penal).	2.	“No	caso	do	inciso	I,	primeira
parte,	do	artigo	621	do	Código	de	Processo	Penal,	caberá	a	revisão,	pelo
Tribunal,	do	processo	em	que	a	condenação	 tiver	sido	por	ele	proferida
ou	 mantida	 no	 julgamento	 de	 recurso	 especial,	 se	 seu	 fundamento
coincidir	 com	 a	 questão	 federal	 apreciada.”	 (artigo	 240	 do	 Regimento
Interno	 do	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça).	 3.	 Não	 tendo	 sido	 a	 questão
relativa	 à	 insuficiência	 de	 provas	 a	 determinar	 a	 edição	 de	 decreto
condenatório	 objeto	 de	 exame	 pelo	 acórdão	 que	 se	 tenta	 desconstituir,
descabe	 a	 esta	 Corte	 Superior	 de	 Justiça	 a	 apreciação	 da	 matéria.	 4.



Refugindo,	 como	 refoge,	 a	 negativa	 de	 autoria	 por	 insuficiência	 de
provas,	do	âmbito	de	cabimento	do	recurso	previsto	no	artigo	105,	inciso
III,	da	Constituição	da	República,	por	 igual	 razão	 tem-se-na	por	questão
estranha	à	revisão	criminal	que	pretende	desconstituir	acórdão	proferido
exatamente	 em	 sede	 de	 recurso	 especial.	 5.	 É	 firme	 o	 entendimento	 do
Superior	Tribunal	de	Justiça	e	do	Supremo	Tribunal	Federal	no	sentido	de
que	 a	 prática,	 nas	 mesmas	 condições	 de	 tempo,	 lugar	 e	 maneira	 de
execução,	de	estupro	e	atentado	violento	ao	pudor,	não	configura	hipótese
de	 continuidade	 delitiva,	 mas,	 sim,	 de	 concurso	 material,	 dada	 a
desarmonia	 de	 espécie	 dos	 crimes	 considerados.	 6.	 Revisão	 criminal
parcialmente	conhecida	e,	nesta	extensão,	julgada	improcedente.	Remessa
dos	autos	ao	egrégio	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	de	São	Paulo	a	quem,
de	 direito,	 compete	 apreciar	 o	 pedido	 revisional	 de	 absolvição.	 (RvCr
319/SP,	 Rel.	Ministro	 HAMILTON	 CARVALHIDO,	 TERCEIRA	 SEÇÃO,
julgado	em	14/04/2004,	DJ	01/07/2004,	p.	168)

Todavia,	 verifica-se	 que	 o	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça,	 antes	 das	 mudanças
legislativas	 realizadas	 pela	 Lei	 nº	 12.015/2009	 nos	 crimes	 sexuais,	 já	 vinha
sinalizando	 acerca	 da	 possibilidade	 de	 reconhecimento	 da	 continuidade	 delitiva
entre	os	crimes	de	estupro	e	atentado	violento	ao	pudor,	vejamos:

PENAL	 –	 HABEAS	 CORPUS	 –	 ESTUPRO	 –	 ATENTADO	 VIOLENTO
AO	 PUDOR	 –	 CONFISSÃO	 ESPONTÂNEA	 –	 SUPRESSÃO	 DE
INSTÂNCIA	 –	 CONTINUIDADE	 DELITIVA	 –	 RECONHECIMENTO	 –
POSSIBILIDADE	–	CRIMES	PRATICADOS	ANTES	DA	EDIÇÃO	DA	LEI
11.464/2007	 –	 IMPOSSIBILIDADE	 DE	 APLICAÇÃO	 RETROATIVA	 –
REINCIDÊNCIA	 –	 PENA-BASE	 FIXADA	 NO	 PATAMAR	 MÁXIMO	 –
IMPOSSIBILIDADE	 DE	 AGRAVAMENTO	 DA	 PENA	 –	 PEDIDO
PARCIALMENTE	CONHECIDO	E,	NESSA	EXTENSÃO,	CONCEDIDA	A
ORDEM,	EM	PARTE,	DE	OFÍCIO.	I.	Inviável	o	exame	originário	por	este
Superior	Tribunal	 de	 Justiça	 de	 tese	 não	 debatida	 perante	 a	Corte	 a	 quo
(reconhecimento	 da	 atenuante	 da	 confissão	 espontânea),	 sob	 pena	 de
inequívoca	 e	 indevida	 supressão	 de	 instância,	 vedada	 pelo	 ordenamento
jurídico	pátrio.	 II.	É	possível	 a	 continuidade	delitiva	 entre	o	 estupro	 e	o
atentado	 violento	 ao	 pudor,	 por	 tutelarem	 bens	 jurídicos	 pessoais	 da
mesma	 espécie.	 III.	 Após	 o	 entendimento	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal
sobre	 a	 inconstitucionalidade	 do	 regime	 integralmente	 fechado,	 é
permitida	a	progressão	de	regime	para	apenados	por	crimes	hediondos	ou
equiparados.	 IV.	A	decisão	do	Tribunal	Maior	 atingiu	 todas	 as	penas	 em
execução	 e	 as	 que	 viessem	 a	 ser	 impostas	 por	 crimes	 cometidos	 sob	 a
vigência	 da	 Lei	 8.072/1990.	 V.	 Os	 novos	 prazos	 para	 progressão	 de



regime	 não	 se	 aplicam	 aos	 crimes	 cometidos	 antes	 da	 edição	 da	 Lei
11.464/2007,	posto	que	não	se	admite	a	retroatividade	da	lei	penal,	salvo
para	beneficiar	o	réu	(artigo	5º,	XL	da	Constituição	da	República).	VI.	Se
o	crime	equiparado	a	hediondo	foi	cometido	antes	da	Lei	11.464/2007,	a
progressão	 de	 regime	 de	 cumprimento	 da	 pena	 se	 faz	 depois	 de
efetivamente	 cumprido	 um	 sexto	 da	 punição	 privativa	 de	 liberdade	 no
regime	 anterior,	 desde	 que	 presentes	 os	 demais	 requisitos	 objetivos	 e
subjetivos.	Precedentes	do	STF	e	do	STJ.	VII.	Inadmissível	a	elevação	da
reprimenda	 do	 condenado	 por	 circunstância	 agravante	 (reincidência,	 in
casu)	quando	a	pena-base	 já	 foi	 fixada	no	patamar	máximo.	VIII.	Pedido
parcialmente	 conhecido	 e,	 nessa	 extensão,	 concedido	 para	 reconhecer	 a
continuidade	 delitiva	 entre	 os	 crimes	 de	 estupro	 e	 atentado	 violento	 ao
pudor.	De	ofício,	concedida	a	ordem	para	afastar	a	aplicação	retroativa	da
Lei	 11.464/2007	 e	 para	 decotar	 o	 aumento	 da	 pena	 pela	 agravante	 da
reincidência.	 (HC	 99.810/SP,	 Rel.	 Ministro	 OG	 FERNANDES,	 Rel.	 p/
Acórdão	 Ministra	 JANE	 SILVA	 (DESEMBARGADORA	 CONVOCADA
DO	TJ/MG),	SEXTA	TURMA,	julgado	em	07/10/2008,	DJe	19/12/2008)

Origem	da	Lei	nº	12.015/2009

Tendo	 em	 vista	 o	 aumento	 dos	 casos	 de	 violência	 sexual	 contra	 as	 crianças	 e
adolescentes,	bem	como	de	exploração	sexual	e	prostituição	no	Brasil,	a	Deputada
Maria	 do	 Rosário	 e	 as	 Senadoras	 Patrícia	 Saboya	 Gomes	 e	 Serys	 Marly
Slhessarenko	 apresentaram	 o	 Requerimento	 n.	 02,	 de	 2003-CN,	 solicitando	 a
criação	 de	 uma	 comissão	 parlamentar	 mista	 de	 inquérito	 com	 a	 finalidade	 de
investigar	 tais	 situações.	A	 comissão	 foi	 criada	 e	 passou	 a	 ser	 conhecida	 como	 a
“CPI	da	pedofilia”.

Conforme	se	observa	do	relatório	final	apresentado	em	julho	de	2004,	os	trabalhos
de	 investigações	 revelaram	 uma	 situação	 extremamente	 crítica	 e	 estarrecedora,
descobrindo-se	 a	 existência	 de	 grandes	 redes	 de	 exploração	 sexual	 de	 crianças	 e
adolescentes.

Ademais,	apurou-se	um	enorme	número	de	abusadores	e	exploradores	que	ficaram
impunes	 em	 razão	 da	 omissão	 ou	 conivência	 das	 autoridades,	 bem	 como	 das
brechas	no	ordenamento	jurídico	pátrio.

Assim,	no	que	se	refere	à	legislação	brasileira,	a	CPMI	propôs	algumas	mudanças,
tendo	 produzido	 o	 Projeto	 de	 Lei	 n.	 253/2004,	 que,	 após	 algumas	 alterações,	 se



converteu	na	Lei	nº	12.015,	de	7	de	agosto	de	2009.

Da	 análise	 da	 Justificativa	 apresentada	 para	 a	 elaboração	 do	 supramencionado
projeto	 de	 Lei,	 verifica-se	 que	 a	 intenção	 do	 legislador	 era	 de	 recrudescer	 o
tratamento	dado	aos	crimes	sexuais	no	ordenamento	jurídico	brasileiro,	conforme
se	observa	do	seguinte	trecho:

Sobre	 a	 legislação	 penal	 reinante	 pairam	 concepções	 características	 da
época	de	exercício	autoritário	de	poder	–	a	primeira	metade	dos	anos	40	–
e	 de	 padrão	 insuficiente	 de	 repressão	 aos	 crimes	 sexuais,	 seja	 por
estigmas	sociais,	seja	pelos	valores	preconceituosos	atribuídos	ao	objeto
e	 às	 finalidades	da	proteção	pretendida.	Trata-se	de	 reivindicação	 antiga
dos	grupos	e	entidades	que	lidam	com	a	temática,	sob	o	argumento	de	que
a	 norma	 penal,	 além	 de	 desatualizada	 quanto	 a	 termos	 e	 enfoques,	 não
atende	a	situações	reais	de	violação	da	liberdade	sexual	do	indivíduo	e	do
desenvolvimento	de	sua	sexualidade,	em	especial	quando	tais	crimes	são
dirigidos	 conta	 crianças	 e	 adolescentes,	 resultando,	 nesse	 caso,	 no
descumprimento	do	mandamento	constitucional	contido	no	art.	227,	§	4º,
de	 que	 “a	 lei	 punirá	 severamente	 o	 abuso,	 a	 violência	 e	 a	 exploração
sexual	da	criança	e	do	adolescente”.

Outrossim,	observa-se	que	o	seu	objetivo	ao	incluir	no	crime	de	estupro	da	prática
de	 outros	 atos	 libidinosos	 diversos	 da	 conjunção	 carnal	 foi	 o	 de	 possibilitar	 a
caracterização	 do	 homem	 como	 vítima	 deste	 crime.	 Ao	 abordar	 sobre	 tal
modificação	na	Justificativa,	o	legislador	não	mencionou	a	intenção	de	transformar
as	práticas	de	conjunção	carnal	e	outro	ato	libidinoso	diverso	no	mesmo	contexto
fático	em	crime	único,	vejamos:

Além	de	suprimir	tais	formulações,	o	presente	projeto,	por	inspiração	da
definição	inserida	no	Estatuto	do	Tribunal	Penal	Internacional,	cria	novo
tipo	penal	que	não	distingue	a	violência	sexual	por	serem	vítimas	pessoas
do	 sexo	masculino	 ou	 feminino.	 Seria	 a	 renovada	 definição	 de	 estupro
(novo	 art.	 213	 do	 CP),	 que	 implica	 constranger	 alguém,	 mediante
violência	 ou	 grave	 ameaça,	 a	 ter	 conjunção	 carnal	 ou	 a	 praticar	 ou
permitir	que	com	ele/ela	se	pratique	outro	ato	libidinoso.	A	nova	redação
pretende	 também	 corrigir	 outra	 limitação	 da	 atual	 legislação,	 ao	 não
restringir	o	crime	de	estupro	à	conjunção	carnal	em	violência	à	mulher,
que	 a	 jurisprudência	 entende	 como	 sendo	 ato	 sexual	 vaginal.	 Ao
contrário,	esse	crime	envolveria	a	prática	de	outros	atos	libidinosos.	Isso
significa	 que	 os	 atuais	 crimes	 de	 estupro	 (art.	 213	 do	 CP)	 e	 atentado
violento	 ao	 pudor	 (art.	 214	 do	 CP)	 são	 unidos	 em	 um	 só	 tipo	 penal:



“estupro”.

O	“novo”	crime	de	estupro

A	 Lei	 nº	 12.015,	 publicada	 em	 7	 de	 agosto	 de	 2009,	 modificou	 o	 Título	 VI	 do
Código	Penal	brasileiro	e,	dentre	outras	alterações,	promoveu	a	 fusão	dos	delitos
de	estupro	e	de	atentado	violento	ao	pudor	em	um	mesmo	tipo	penal	(artigo	213),
sob	o	nomen	juris	de	estupro,	in	verbis:

Art.	213.	Constranger	alguém,	mediante	violência	ou	grave	ameaça,	a	ter
conjunção	carnal	ou	a	praticar	ou	permitir	que	com	ele	se	pratique	outro
ato	libidinoso:

Pena	-	reclusão,	de	6	(seis)	a	10	(dez)	anos.

Da	 análise	 do	dispositivo	 acima,	 verifica-se	mudanças	 significativas	 na	 disciplina
do	 crime	 de	 estupro,	 como	 a	 possibilidade	 de	 os	 homens,	 e	 não	mais	 apenas	 as
mulheres,	 serem	 vítimas.	 Outra	 alteração	 de	 suma	 importância	 e	 aqui	 já
mencionada,	foi	a	inclusão	da	prática	de	ato	libidinoso	diverso	da	conjunção	carnal
como	modalidade	do	 crime	de	 estupro	 e,	 por	 conseguinte,	 a	 revogação	do	 crime
autônomo	de	atentado	violento	ao	pudor,	outrora	disciplinado	pelo	artigo	214,	do
CP.

A	 nova	 disciplina	 do	 crime	 de	 estupro	 resultou	 numa	 enorme	 discussão
jurisprudencial	 e	 doutrinária	 acerca	 de	 sua	 natureza	 como	 crime	 de	 conduta
múltipla:	 tipo	 misto	 cumulativo	 ou	 tipo	 misto	 alternativo.	 Tais	 questões	 são	 de
tamanha	 importância,	 uma	 vez	 que,	 a	 depender	 da	 resposta	 adotada,	 a	 inovação
legislativa	em	estudo	torna-se	benéfica	ou	não	para	os	autores	desse	crime.	

Insta	 assinalar	 que,	 conforme	 alhures	 abordado,	 o	 entendimento	 jurisprudencial
antes	 da	Lei	 em	 comento	 era	 no	 sentido	 de	 sempre	 se	 reconhecer	 a	 existência	 de
concurso	material	entre	os	crimes	de	estupro	e	de	atentado	violento	ao	pudor.

Conforme	nos	ensina	Rogério	Sanches	(2012,	p.	414):

A	prática	de	conjunção	carnal	seguida	de	atos	libidinosos	(sexo	anal,	por
exemplo)	 gerava	 concurso	 material	 dos	 crimes	 de	 estupro	 e	 atentado
violento	 ao	 pudor	 (JSTF	 301/461	 e	 RSTJ	 93/384).	 Entendia-se	 que	 o
agente,	 nesse	 caso,	 praticava	 duas	 condutas	 (impedindo	 reconhecer-se	 o
concurso	 formal)	 gerando	 dois	 resultados	 de	 espécies	 diferentes



(incompatível	 com	 a	 continuidade	 delitiva).	 Com	 a	 lei	 12.015/2009,
entendemos	que	o	crime	de	estupro	passou	a	ser	de	conduta	múltipla	ou	de
conteúdo	 variado.	 Praticando	 o	 agente	 mais	 de	 um	 núcleo,	 dentro	 do
mesmo	contexto	fático,	não	desnatura	a	unidade	do	crime	(dinâmica	que,
no	entanto,	não	pode	passar	impune	na	oportunidade	da	análise	do	art.	59
do	 CP).	 A	 mudança	 é	 benéfica	 para	 o	 acusado,	 devendo	 retroagir	 para
alcançar	os	fatos	pretéritos	(art.	2º,	parágrafo	único,	do	CP).

Percebe-se	assim	que	o	citado	autor	defende	ser	a	Lei	n.	12015/09	uma	novatio	legis
in	mellius.	No	mesmo	sentido,	o	professor	Rogério	Greco	(2012,	pp.	168-169):

De	acordo	com	nosso	posicionamento,	cuida-se,	in	casu,	de	um	tipo	misto
alternativo.	Assim,	 se	 o	 agente,	 por	 exemplo,	mantém	 conjunção	 carnal
com	 a	 vítima	 e,	 em	 um	mesmo	 contexto,	 pratica	 com	 ela	 sexo	 anal,	 ou
mesmo	sexo	oral,	responderá	por	um	único	crime	de	estupro.

O	doutrinador	Guilherme	de	Souza	Nucci	vai	além	e,	em	seu	artigo	O	estupro	como
crime	único	e	a	dignidade	da	pessoa	humana	(NUCCI,	2009),	defende	que	a	anterior
disciplina	 do	 crime	 de	 estupro	 resultava	 num	 excesso	 punitivo	 e	 que	 a	 dignidade
sexual	é	apenas	espécie	da	dignidade	da	pessoa	humana,	devendo	o	agente	do	crime
de	 estupro	 ter	 todos	 seus	 direitos	 preservados.	 Colacionamos	 a	 seguir	 trecho	 do
mencionado	artigo:

Hoje,	tem-se	o	estupro,	congregando	todos	os	atos	libidinosos	(dos	quais
a	conjunção	carnal	é	apenas	uma	espécie)	no	tipo	penal	do	art.	213.	Esse
modelo	 foi	 construído	 de	 forma	 alternativa,	 o	 que	 também	 não	 deve
causar	 nenhum	 choque,	 pois	 o	 que	 havia	 antes,	 provocando	 o	 concurso
material,	 fazia	 parte	 de	 um	 excesso	 punitivo	 não	 encontrado	 em	 outros
cenários	 de	 tutela	 penal	 a	 bens	 jurídicos	 igualmente	 relevantes.	 A
dignidade	da	pessoa	humana	está	 acima	da	dignidade	 sexual,	 pois	 esta	 é
apenas	uma	espécie	da	primeira,	 que	 constitui	 o	bem	maior	 (art.	 1o,	 III,
CF).	 Logo,	 pretender	 alavancar	 a	 dignidade	 sexual	 acima	 de	 todo	 e
qualquer	outro	bem	 jurídico	 significa	desprestigiar	 o	valor	 autêntico	da
pessoa	humana,	que	ficaria	circunscrita	à	sua	existência	sexual.	O	agente
do	crime	sexual,	portanto,	deve	ter	todos	os	direitos	respeitados,	tal	como
o	 autor	 de	 qualquer	 outro	 delito	 grave.	 Particularmente,	 não	 se	 pode
olvidar	 princípios-garantia,	 constitucionalmente	 previstos,	 em	 nome	 de
um	 subjetivismo	 individualista	 e,	 por	 vezes,	 conservador,	 para	 a
interpretação	 do	 novo	 art.	 213.	 Visualizar	 dois	 ou	 mais	 crimes,	 em
concurso	 material,	 extraídos	 das	 condutas	 alternativas	 do	 crime	 de
estupro,	 cometido	 contra	 a	mesma	 vítima,	 na	mesma	 hora,	 em	 idêntico



cenário,	significa	afrontar	o	princípio	da	legalidade	(a	lei	define	o	crime)
e	o	princípio	da	proporcionalidade,	vez	que	se	permite	dobrar,	 triplicar,
quadruplicar	etc,	tantas	vezes	quantos	atos	libidinosos	forem	detectados	na
execução	de	um	único	estupro.

No	entanto,	posicionamento	diverso	tem	o	doutrinador	Cleber	Masson	(2014,	p.	15)
ao	 defender	 que,	 “muito	 embora	 disciplinados	 no	 mesmo	 tipo	 penal,	 os	 crimes
veiculados	no	art.	213	do	Código	Penal	são	diversos”.	Ele	afirma	que	sua	posição
se	alicerça	em	razões	históricas,	uma	vez	que:

A	Lei	12.015/2009	originou-se	dos	trabalhos	da	“CPI	da	Pedofilia”,	e	um
dos	seus	propósitos	foi	justamente	o	recrudescimento	do	tratamento	penal
dos	 responsáveis	 por	 crimes	 sexuais.	 Nesse	 contexto,	 o	 raciocínio	 na
linha	de	 trata-se	 tipo	misto	alternativo	seria	benéfico	aos	envolvidos	em
crimes	 de	 estupro,	 em	 oposição	 à	 vontade	 da	 Lei	 e	 dos	 motivos	 que
legitimaram	sua	edição.	(MASSON,	2014,	p.	16)

Observa-se,	 assim,	que	para	alguns	autores	 trata-se	de	crime	único	e	para	outros,
continua	sendo	hipótese	de	concurso	material	de	crimes.

A	 jurisprudência	 dos	 Tribunais	 Superiores	 brasileiros,	 todavia,	 parece	 estar
consolidada	 no	 sentido	 de	 tratar-se	 crime	 único	 nas	 situações	 em	 que	 se	 seja
praticado,	 num	 mesmo	 contexto	 fático,	 ato	 de	 conjunção	 carnal	 juntamente	 com
outro	ato	libidinoso.

A	Primeira	Turma	do	Supremo	Tribunal	Federal,	no	julgamento	do	HC	118.284/RS,
em	04/08/2015,	assentou	o	entendimento	de	que	o	novo	artigo	213	do	Código	Penal
trata-se	de	tipo	misto	alternativo,	conforme	ementa	a	seguir:

HABEAS	 CORPUS	 SUBSTITUTIVO	 DE	 AGRAVO	 REGIMENTAL.
SUPRESSÃO	DE	INSTÂNCIA.	INADEQUAÇÃO	DA	VIA.	SUPERAÇÃO.
ART.	 213,	DO	CP.	TIPO	PENAL	MISTO	ALTERNATIVO.	ESTUPRO	E
ATENTADO	 VIOLENTO	 AO	 PUDOR.	 FATO	 ANTERIOR	 À	 LEI
12.015/2009.	 CRIME	 ÚNICO	 OU	 CONTINUIDADE	 DELITIVA.
PRINCÍPIO	DA	RETROATIVIDADE	DA	LEI	PENAL	MAIS	BENÉFICA.
APLICAÇÃO.	 COMPETÊNCIA	 DO	 JUIZ	 DA	 EXECUÇÃO.	 1.	 Da
irresignação	 à	 monocrática	 negativa	 de	 seguimento	 do	 habeas	 corpus
impetrado	 no	 âmbito	 do	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça,	 cabível	 é	 agravo
regimental,	 a	 fim	 de	 que	 a	 matéria	 seja	 analisada	 pelo	 respectivo
Colegiado.	2.	A	figura	penal	prevista	na	nova	redação	do	art.	213,	do	CP,	é
do	 tipo	 penal	 misto	 alternativo.	 Logo,	 se	 o	 agente	 pratica,	 no	 mesmo



contexto	 fático,	 conjunção	 carnal	 e	 outro	 ato	 libidinoso	 contra	 uma	 só
vítima,	pratica	um	só	crime	do	art.	213,	do	CP.	3.	Incide	a	Lei	12.015/2009
aos	delitos	cometidos	antes	da	sua	vigência,	tendo	em	vista	a	aplicação	do
princípio	da	retroatividade	da	lei	penal	mais	benéfica.	4.	Cabe	ao	Juízo	da
Execução	 Penal	 aplicar	 à	 condenação	 transitada	 em	 julgado	 a	 lei	 mais
benéfica.	5.	Habeas	corpus	não	conhecido,	mas	com	concessão	da	ordem
de	 ofício,	 para	 que	 o	 Juízo	 da	 execução	 criminal	 proceda	 à	 aplicação
retroativa	 da	 Lei	 12.015/2009.	 (HC	 118284,	 Relator(a):	 	 Min.	 MARCO
AURÉLIO,	 Relator(a)	 p/	 Acórdão:	 	 Min.	 EDSON	 FACHIN,	 Primeira
Turma,	 julgado	 em	 04/08/2015,	 PROCESSO	 ELETRÔNICO	 DJe-204
DIVULG	09-10-2015	PUBLIC	13-10-2015)

O	Superior	Tribunal	de	Justiça,	inicialmente,	adotou	o	entendimento	contrário,	pelo
qual	 o	 tipo	 penal	 relativo	 ao	 “novo”	 crime	 de	 estupro	 seria	 o	misto	 cumulativo,
ocorrendo,	portanto,	concurso	material	de	crimes	ou,	mesmo,	continuidade	delitiva,
conforme	se	observa	nos	seguintes	julgados:

HABEAS	 CORPUS.	 HOMICÍDIO	 QUALIFICADO,	 ESTUPRO	 E
ATENTADO	VIOLENTO	AO	PUDOR.	VITIMA	DE	10	ANOS	DE	IDADE.
CONDENAÇÃO	 PELOS	 CRIMES	 EM	 CONCURSO	 MATERIAL.
SUPERVENIÊNCIA	 DA	 LEI	 N.º	 12.015/2009.	 REUNIÃO	 DE	 AMBAS
FIGURAS	 DELITIVAS	 EM	 UM	 ÚNICO	 CRIME.	 TIPO	 MISTO
CUMULATIVO.	 CUMULAÇÃO	 DAS	 PENAS.	 INOCORRÊNCIA	 DE
CONSTRANGIMENTO	ILEGAL.	PRECEDENTES	DA	QUINTA	TURMA.
1.	Antes	da	 edição	da	Lei	 n.º	 12.015/2009	havia	dois	 delitos	 autônomos,
com	 penalidades	 igualmente	 independentes:	 o	 estupro	 e	 o	 atentado
violento	ao	pudor.	Com	a	vigência	da	 referida	 lei,	o	art.	213	do	Código
Penal	 passa	 a	 ser	 um	 tipo	 misto	 cumulativo,	 uma	 vez	 que	 as	 condutas
previstas	 no	 tipo	 têm,	 cada	 uma,	 "autonomia	 funcional	 e	 respondem	 a
distintas	 espécies	 valorativas,	 com	 o	 que	 o	 delito	 se	 faz	 plural"	 (DE
ASÚA,	 Jimenez,	 Tratado	 de	 Derecho	 Penal,	 Tomo	 	 III,	 Buenos	 Aires,
Editorial	 Losada,	 1963,	 p.	 916).	 2.	 Tendo	 as	 condutas	 um	 modo	 de
execução	 distinto,	 com	 aumento	 qualitativo	 do	 tipo	 de	 injusto,	 não	 há	 a
possibilidade	 de	 se	 reconhecer	 a	 continuidade	 delitiva	 entre	 a	 cópula
vaginal	e	o	ato	libidinoso	diverso	da	conjunção	carnal,	mesmo	depois	de
o	Legislador	tê-las	inserido	num	só	artigo	de	lei.	3.	Se,	durante	o	tempo
em	 que	 a	 vítima	 esteve	 sob	 o	 poder	 do	 agente,	 ocorreu	 mais	 de	 uma
conjunção	 carnal	 caracteriza-se	 o	 crime	 continuado	 entre	 as	 condutas,
porquanto	 estar-se-á	 diante	 de	 uma	 repetição	 quantitativa	 do	 mesmo
injusto.	 Todavia,	 se,	 além	 da	 conjunção	 carnal,	 houve	 outro	 ato
libidinoso,	 como	o	 coito	 anal,	 por	 exemplo,	 cada	um	desses	 caracteriza



crime	 diferente	 e	 a	 pena	 será	 cumulativamente	 aplicada	 à	 reprimenda
relativa	à	conjunção	carnal.	Ou	seja,	a	nova	redação	do	art.	213	do	Código
Penal	 absorve	o	 ato	 libidinoso	em	progressão	 ao	 estupro	 -	 classificável
como	 praeludia	 coiti	 -	 e	 não	 o	 ato	 libidinoso	 autônomo,	 como	 o	 coito
anal	 e	 o	 sexo	 oral.	 4.	 Ordem	 denegada.	 (HC	 160.313/SP,	 Rel.	 Ministra
LAURITA	 VAZ,	 QUINTA	 TURMA,	 julgado	 em	 05/08/2010,	 DJe
04/04/2011)

PENAL	 E	 PROCESSUAL	 PENAL.	 HABEAS	 CORPUS.	 ESTUPRO	 E
ATENTADO	 VIOLENTO	 AO	 PUDOR.	 PROVAS	 PARA	 A
CONDENAÇÃO.	 EXPERIÊNCIA	 DAS	 VÍTIMAS.	 CRIME	 HEDIONDO.
LEI	 Nº	 12.015/2009.	 ARTS.	 213	 E	 217-A	 DO	 CP.	 TIPO	 MISTO
ACUMULADO.	 CONJUNÇÃO	 CARNAL.	 DEMAIS	 ATOS	 DE
PENETRAÇÃO.	 DISTINÇÃO.	 CRIMES	 AUTÔNOMOS.	 SITUAÇÃO
DIVERSA	DOS	ATOS	DENOMINADOS	DE	PRAELUDIA	COITI.	CRIME
CONTINUADO.	RECONHECIMENTO.	IMPOSSIBILIDADE.	I	-	O	exame
do	v.	acórdão	vergastado	evidencia	a	existência	de	provas	suficientes	para
amparar	o	juízo	condenatório	alcançado	em	primeiro	grau.	Ademais,	não
se	admite,	na	via	eleita,	que	se	proceda	a	nova	dilação	probatória.	II	-		O
consentimento	da	vítima	ou	sua	experiência	em	relação	ao	sexo,	no	caso,
não	 têm	relevância	 jurídico-penal.	 III	 -	 	Na	 linha	da	 jurisprudência	desta
Corte	 e	 do	 Pretório	 Excelso	 constituem-se	 os	 crimes	 de	 estupro	 e	 de
atentado	violento	ao	pudor	(na	antiga	redação),	ainda	que	perpetrados	em
sua	 forma	 simples	 em	 crimes	 hediondos,	 submetendo-se	 os	 condenados
por	tais	delitos	ao	disposto	na	Lei	nº	8.072/90.	IV	-	A	reforma	introduzida
pela	Lei	nº	12.015/2009	unificou,	em	um	só	tipo	penal,	as	figuras	delitivas
antes	 previstas	 nos	 tipos	 autônomos	 de	 estupro	 e	 atentado	 violento	 ao
pudor.	Contudo,	 o	 novel	 tipo	 de	 injusto	 é	misto	 acumulado	 e	 não	misto
alternativo.	V	-	Desse	modo,	a	realização	de	diversos	atos	de	penetração
distintos	 da	 conjunção	 carnal	 implica	 o	 reconhecimento	 de	 diversas
condutas	delitivas,	não	havendo	que	se	falar	na	existência	de	crime	único,
haja	 vista	 que	 cada	 ato	 -	 seja	 conjunção	 carnal	 ou	 outra	 forma	 de
penetração	-	esgota,	de	per	se,	a	forma	mais	reprovável	da	incriminação.
VI	-	Sem	embargo,	remanesce	o	entendimento	de	que	os	atos	classificados
como	 praeludia	 coiti	 são	 absorvidos	 pelas	 condutas	 mais	 graves
alcançadas	no	tipo.	VII	-	Em	razão	da	impossibilidade	de	homogeneidade
na	forma	de	execução	entre	a	prática	de	conjunção	carnal	e	atos	diversos
de	 penetração,	 não	 há	 como	 reconhecer	 a	 continuidade	 delitiva	 entre
referidas	 figuras.	 Ordem	 denegada.	 (HC	 104.724/MS,	 Rel.	 Ministro
JORGE	 MUSSI,	 Rel.	 p/	 Acórdão	 Ministro	 FELIX	 FISCHER,	 QUINTA
TURMA,	julgado	em	22/06/2010,	DJe	02/08/2010)



Todavia,	o	entendimento	que	prevalece	atualmente	em	ambas	as	Turmas	do	Egrégio
Superior	de	Justiça	especializadas	em	matérias	de	Direito	penal,	quais	sejam,	5ª	e	6ª
Turmas,	 é	 que,	 com	 a	 nova	 disciplina	 dada	 pelo	 artigo	 213	 do	 Código	 Penal	 ao
crime	de	estupro,	constitui	um	só	crime	constranger	alguém,	mediante	violência	ou
grave	 ameaça,	 a	 ter	 conjunção	 carnal	 ou	 a	 praticar	 ou	 permitir	 que	 com	 ele	 se
pratique	outro	ato	libidinoso.	Nesse	sentido,	os	seguintes	julgados:

RECURSO	 ESPECIAL.	 PENAL.	 ESTUPRO	 E	 ATENTADO	 VIOLENTO
AO	PUDOR.	CRIME	ÚNICO.	DOSIMETRIA.	COMBINAÇÃO	DE	LEIS.
IMPOSSIBILIDADE.	 RECURSO	 ESPECIAL	 PROVIDO.	 1.	 A	 atual
jurisprudência	desta	Corte	Superior	entende	que,	"como	a	Lei	12.015/2009
unificou	os	crimes	de	estupro	e	atentado	violento	ao	pudor	em	um	mesmo
tipo	penal,	deve	 ser	 reconhecida	a	existência	de	crime	único	de	estupro,
caso	 as	 condutas	 tenham	 sido	 praticadas	 contra	 a	 mesma	 vítima	 e	 no
mesmo	 contexto	 fático"	 (AgRg	 no	 AREsp	 n.	 233.559/BA,	 Rel.	Ministra
Assusete	Magalhães,	6ª	T.,	DJe	10/2/2014,	destaquei),	o	que	torna	inviável
a	 incidência	 do	 concurso	 material	 de	 crimes,	 previsto	 no	 art.	 69	 do
Código	 Penal.	 2.	 Também	 ficou	 assentado	 neste	 Tribunal	 Superior	 o
entendimento	 que	 em	 casos	 como	 os	 dos	 autos,	 os	 atos	 libidinosos
diversos	 da	 conjunção	 carnal	 poderão	 ser	 negativamente	valorados,	 por
ocasião	da	dosagem	da	pena-base,	na	análise	das	circunstâncias	elencadas
no	art.	59	do	Código	Penal.	3.	Embora	aplicada	 retroativamente	a	Lei	n.
12.015/2009	-	com	entendimento	convergente	com	o	do	STJ	-	e	ainda	que
não	sopesadas	as	condutas	diversas	da	conjunção	carnal	na	primeira	fase
da	dosimetria	 -,	 a	Corte	de	origem	 fez	 incidir	 o	preceito	 secundário	do
art.	 213	 do	Código	Penal,	 em	vigor	 à	 época	 dos	 fatos.	 4.	O	STJ	 veda	 a
combinação	 de	 leis,	 em	 face	 do	 princípio	 da	 retroatividade	 da	 lei	 penal
mais	 benéfica	 (art.	 5º,	XL,	 da	Constituição	da	República),	 "que	 impõe	o
exame,	no	caso	concreto,	de	qual	diploma	 legal,	em	sua	 integralidade,	é
mais	 favorável"	 (EREsp	n.	1.094.499/MG,	Rel.	Ministro	Felix	Fischer,	3ª
S.,	 DJe	 18/8/2010).	 5.	 Recurso	 especial	 provido,	 para	 afastar	 a
combinação	 de	 leis	 e	 determinar	 o	 retorno	 dos	 autos	 ao	 Tribunal	 de
origem,	 para	 que	 proceda	 à	 adequação	 da	 pena	 aos	 termos	 da	 Lei	 n.
12.015/2009.	 (REsp	 1230525/DF,	 Rel.	 Ministro	 ROGERIO	 SCHIETTI
CRUZ,	SEXTA	TURMA,	julgado	em	24/11/2015,	DJe	07/12/2015)

PENAL.	HABEAS	CORPUS	SUBSTITUTIVO	DE	REVISÃO	CRIMINAL.
DESCABIMENTO.	ESTUPRO	E	ATENTADO	VIOLENTO	AO	PUDOR.
LEI	 N.	 12.015/2009.	 DELITOS	 PRATICADOS	 CONTRA	 A	 MESMA
VÍTIMA	 EM	 CONTEXTO	 FÁTICO	 DIVERSO.	 CRIME	 ÚNICO.
RECONHECIMENTO	 AFASTADO.	 RETROATIVIDADE	 DA	 LEI	 MAIS



BENÉFICA.	CONTINUIDADE	DELITIVA.	AFERIÇÃO.	POSSIBILIDADE.
1.	 A	 jurisprudência	 do	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça,	 acompanhando	 a
orientação	 da	 Primeira	Turma	 do	 Supremo	Tribunal	 Federal,	 firmou-se
no	sentido	de	que	o	habeas	corpus	não	pode	ser	utilizado	como	substituto
de	 recurso	 próprio,	 sob	 pena	 de	 desvirtuar	 a	 finalidade	 dessa	 garantia
constitucional,	 exceto	 quando	 a	 ilegalidade	 apontada	 for	 flagrante,
hipótese	em	que	se	concede	a	ordem	de	ofício.	2.	A	reforma	promovida
pela	 Lei	 n.	 12.015/2009	 condensou	 num	 só	 tipo	 penal	 as	 condutas	 antes
tipificadas	 separadamente	 nos	 arts.	 213	 e	 214	 do	CP,	 constituindo,	 hoje,
um	só	crime	constranger	alguém,	mediante	violência	ou	grave	ameaça,	a
ter	 conjunção	 carnal	 ou	 a	 praticar	 ou	 permitir	 que	 com	 ele	 se	 pratique
outro	ato	libidinoso.	3.	A	partir	daquela	inovação	legislativa,	pacificou-se
nesta	Corte	o	entendimento	de	que	"deve	ser	reconhecida	a	existência	de
crime	único	de	estupro,	caso	as	condutas	tenham	sido	praticadas	contra	a
mesma	vítima	 e	 no	mesmo	 contexto	 fático."	 (AgRg	AREsp	233.559/BA,
Rel.	Ministra	Assusete	Magalhães,	SEXTA	TURMA,	DJe	10/2/2014).	4.	In
casu,	 não	 se	 reconhece	 a	 figura	 de	 crime	 único,	 pois,	 de	 acordo	 com	 a
Corte	estadual,	o	ato	 libidinoso	diverso	da	conjunção	carnal	 (sexo	oral)
foi	 praticado	 contra	 a	mesma	 vítima	 (uma	menor	 de	 apenas	 11	 anos	 de
idade,	moradora	de	rua	e	usuária	de	drogas),	em	contexto	fático	diverso
do	crime	de	estupro,	conclusão	que	não	admite	afastamento	na	via	estreita
do	remédio	heroico,	por	demandar	inevitável	revolver	de	aspectos	fático-
probatórios.	 5.	 Considerando	 que	 a	 mencionada	 reforma	 permitiu
reconhecer	 a	 continuidade	 delitiva	 em	 favor	 de	 agente	 condenado,	 na
vigência	 da	 lei	 anterior,	 pelos	 crimes	 de	 estupro	 e	 atentado	 violento	 ao
pudor,	desde	que	atendidos	os	requisitos	do	art.	71	do	CP,	em	observância
ao	 princípio	 da	 retroatividade	 da	 lei	 mais	 benéfica,	 deve	 o	 Juízo	 da
Execução,	 nos	 termos	 do	 art.	 66,	 I,	 da	 LEP,	 avaliar	 a	 possibilidade	 de
ajuste	 na	 reprimenda	 imposta	 ao	 paciente,	 visto	 que	 condenado,	 em
cúmulo	material,	por	aquelas	infrações.	6.	Habeas	corpus	não	conhecido.
Ordem	 concedida,	 de	 ofício,	 para,	 afastando	 a	 aplicação	 do	 concurso
material,	determinar	ao	Juízo	da	Execução	que	examine	a	possibilidade	de
aplicação	da	regra	do	crime	continuado	em	relação	aos	delitos	de	estupro
e	atentado	violento	ao	pudor,	nos	termos	do	art.	71	do	Código	Penal.	(HC
193.783/RJ,	 Rel.	 Ministro	 GURGEL	 DE	 FARIA,	 QUINTA	 TURMA,
julgado	em	19/11/2015,	DJe	15/12/2015)

Interessante	 observar,	 ainda,	 que	 recentemente	 a	 3ª	 Seção	 do	 Egrégio	 Superior
Tribunal	de	Justiça,	no	julgamento	da	Revisão	Criminal	n.	987	/	SP,	em	25/11/2015,
firmou	o	entendimento	de	 ser	possível	o	 reconhecimento	de	continuidade	delitiva
entre	os	crimes	de	estupro,	ainda	que	praticados	em	contexto	fático	distinto,	quando



preenchidos	 os	 requisitos	 objetivos	 do	 artigo	 71,	 do	 CP,	 bem	 como	 o	 requisito
subjetivo	da	unidade	de	desígnios,	vejamos:

REVISÃO	 CRIMINAL.	 ESTUPRO	 E	 ATENTADO	 VIOLENTO	 AO
PUDOR.	 CONCURSO	 MATERIAL.	 RECONHECIMENTO	 DA
CONTINUIDADE	 DELITIVA.	 HIPÓTESE	 QUE	 REFOGE	 À	 REVISÃO
CRIMINAL.	ADVENTO	DA	LEI	12.403/2009.	CONCESSÃO	DA	ORDEM
DE	 OFÍCIO.	 POSSIBILIDADE.	 1.	 À	 época	 em	 que	 julgado	 o	 recurso
especial	por	esta	Corte,	a	jurisprudência	entendia	que	os	crimes	de	estupro
e	 de	 atentado	 violento	 ao	 pudor	 eram	 de	 espécies	 distintas	 e,	 portanto,
quando	não	praticado	o	ato	libidinoso	diverso	da	conjunção	carnal	como
meio	para	a	realização	do	crime	de	estupro,	deveria	o	agente	responder,
tal	 qual	 ocorreu	 na	 espécie,	 tanto	 pelo	 estupro	 quanto	 pelo	 atentado
violento	ao	pudor,	em	concurso	material.	2.		A	pretensão,	portanto,	refoge
às	hipóteses	de	cabimento	da	ação	revisional,	circunscritas	ao	art.	621	do
Código	de	Processo	Penal,	a	saber:	sentença	condenatória	contrária	à	lei
expressa	 ou	 à	 evidência	 dos	 autos;	 sentença	 condenatória	 apoiada	 em
prova	comprovadamente	falsa;	surgimento	de	novas	provas	convincentes
da	inocência	do	acusado	ou	determinantes	de	uma	diminuição	de	pena.	3.
Entretanto,	com	o	advento	da	Lei	n.	12.015/2009,	que	agrupou	os	crimes
de	estupro	 e	 atentado	violento	 ao	pudor	 em	um	único	 tipo	 (agora	 sob	a
rubrica	exclusiva	de	estupro),	modificou-se	a	 jurisprudência,	de	modo	a
permitir	a	continuidade	delitiva,	se	"o	agente,	mediante	mais	de	uma	ação
ou	 omissão,	 pratica	 dois	 ou	 mais	 crimes	 da	 mesma	 espécie	 e,	 pelas
condições	 de	 tempo,	 lugar,	 maneira	 de	 execução	 e	 outras	 semelhantes,
devem	os	subsequentes	ser	havidos	como	continuação	do	primeiro"	(art.
71	do	CP).	4.	A	par	da	existência	da	Súmula	n.	611	do	Supremo	Tribunal
Federal	("transitada	em	julgado	a	sentença	condenatória,	compete	ao	juízo
das	 execuções	 a	 aplicação	 da	 lei	 mais	 benigna"),	 a	 recomendar	 que	 o
pedido	de	incidência	de	lex	mitior	seja	feito	ao	Juízo	das	execuções,	não
há	 óbice	 em,	 mesmo	 em	 seara	 revisional	 nesta	 Corte,	 reconhecer	 de
ofício,	 a	 incidência	 imediata	 da	 referida	 lei.	 5.	 Revisão	 criminal	 não
conhecida.	 Habeas	 Corpus	 concedido	 de	 ofício,	 a	 fim	 de	 reconhecer	 a
ocorrência	de	crime	continuado,	determinando	que	o	Juízo	das	execuções
proceda	 ao	 ajuste	 da	 pena	 imposta,	 viabilizando,	 outrossim,	 eventual
pedido	de	progressão	de	regime.	(RvCr	987/SP,	Rel.	Ministro	ROGERIO
SCHIETTI	 CRUZ,	 TERCEIRA	 SEÇÃO,	 julgado	 em	 25/11/2015,	 DJe
02/12/2015)

Cumpre	 registrar,	 por	 fim,	 que	 a	Deputada	Maria	 do	Rosário,	 relatora	 da	 Lei	 nº
12.015/2009,	 em	discurso	na	 sessão	da	Câmara	Legislativa	no	dia	17	de	 junho	de



2010,	 criticou	 a	 interpretação	 dos	 magistrados	 brasileiros	 acerca	 da	 mencionada
Lei,	considerando-a	um	equívoco,	tendo,	inclusive,	cogitado	a	possibilidade	de	uma
nova	 reforma	 legislativa	 a	 fim	 de	 corrigir	 tal	 situação.	 Colacionamos	 a	 seguir
trechos	do	discurso	proferido:

(...)	Hoje	vejo	alguns	magistrados	no	Brasil	dizerem	que	a	legislação,	no
que	 é	 interpretada	 em	 seu	 caráter	 retroativo,	 beneficia	 aqueles	 que
praticaram	crime.	Não	acredito.	Ao	contrário,	protesto.	Avalio	como	uma
interpretação	 equivocada,	 errônea,	 porque	 o	 sentido	 da	 lei,	 o	 que	 está
definido	-	e	vejo	também	magistrados	interpretarem	com	esse	sentido	que
aqui	 trabalhamos	 -	 é	 o	 enfrentamento,	 o	 impedimento	 da	 impunidade.
(...)Seja	pelo	fato	de	termos	constituído,	na	nova	lei,	um	tipo	penal	em	que
as	 antigas	 perspectivas	 do	 atentado	 violento	 ao	 pudor	 e	 do	 estupro	 se
unificam	em	um	crime	uno,	mas	que	ocorre	por	variadas	formas	-	e	a	lei
responde	 a	 isso	 de	 forma	 a	 citar	 e	 ser	 clara	 no	 enfrentamento	 das
circunstâncias	que	antes	deixavam	margem	para	a	impunidade,	e	também
por	 outros	 aspectos	 -,	 seja	 pelo	 fato	 de	 termos	 colocado	 agravantes	 em
todas	as	circunstâncias	em	que	há	crianças,	adolescentes,	ou	pelo	fato	de
não	 permitirmos	 mais,	 com	 a	 Lei	 nº	 12.015,	 como	 vi	 em	 diversos
acórdãos	do	Poder	Judiciário	e	em	definições	de	juízes	importantíssimos,
tendo	o	Sr.	Presidente	 retirado	a	 figura	da	presunção	da	violência...	 Isso
porque	 alguns	 juízes	 no	 País	 diziam	 que,	 no	 caso	 de	 uma	menina,	 por
determinado	 tipo	 de	 vestir	 ou	 por	 compleição	 física,	 ainda	 que	 com	 12
anos	de	idade,	não	se	podia	mais	presumir	a	violência.	Ela	era	julgada,	e
os	 seus	 algozes,	 os	 seus	 estupradores,	 os	 seus	 abusadores	 permaneciam
livres.	(...)	Concluo	dizendo	que	não	há	lei	perfeita.	Certamente	pode	haver
mudanças	 que	 tenhamos	 que	 fazer,	 mas	 não	 se	 mude	 a	 lei	 no	 Poder
Judiciário,	não	se	favoreça	no	Poder	Judiciário	aquelas	circunstâncias	que
não	queremos	ver	favorecidas.

A	título	de	exemplificação,	a	fim	de	demonstrar	que	a	Lei	nº	12.015/2009	representa
uma	lex	mitior,	colacionamos	a	seguir	um	julgado	do	6º	Grupo	de	Direito	Criminal
do	Tribunal	de	Justiça	de	São	Paulo,	por	meio	do	qual	reduziram	a		pena	de	13	anos
para	 7	 anos,	 2	 meses	 e	 12	 dias	 de	 reclusão,	 por	 reconhecer	 que	 as	 condutas
perpetradas	 pelo	 o	 acusado,	 antes	 previstas	 como	 crimes	 distintos,	 agora	 figura
apenas	um,	qual	seja	o	de	estupro,	in	verbis:

ACORDAM,	em	6o	Grupo	de	Direito	Criminal	do	Tribunal	de	Justiça	de
São	 Paulo,	 proferir	 a	 seguinte	 decisão:	 "V.U.	 CONHECERAM	 E
DEFERIRAM	 PARCIALMENTE	 A	 PRESENTE	 REVISÃO	 CRIMINAL,
PARA,	EM	VIRTUDE	DA	REVOGAÇÃO	DO	ARTIGO	214	DO	CÓDIGO



PENAL,	DESCLASSIFICAR	AS	CONDUTAS	DO	APELANTE	 PARA	O
CRIME	 PREVISTO	 NO	 ARTIGO	 213	 DO	 CÓDIGO	 PENAL,	 COM
REDAÇÃO	DADA	PELA	LEI	N°	 12.015,	DE	 7	DE	AGOSTO	DE	 2009,
REDUZINDO	A	PENA	AO	PATAMAR	DE	07	(SETE)	ANOS,	02	(DOIS)
MESES	E	12	 (DOZE)	DIAS	DE	RECLUSÃO.",	 de	 conformidade	 com	o
voto	do(a)	Relator(a),	que	 integra	este	acórdão.	 (Acórdão	nº	03835924	 ,
Revisão	Criminal	n.	 0508022-44.2010.8.26.0000,	Desembargador	Relator
BRUNO	 GUIMARÃES,	 6º	 Grupo	 de	 Direito	 Criminal	 do	 Tribunal	 de
Justiça	de	São	Paulo,	julgado	em	08/08/2012)

É	 possível	 se	 inferir,	 portanto,	 que	 o	 legislador	 ao	 promover	 as	 alterações	 na
disciplina	 dos	 crimes	 de	 estupro	 e	 atentado	 violento	 ao	 pudor	 não	 previu	 que
interferiria	consideravelmente	na	dosimetria	da	pena	de	tais	crimes,	beneficiando	os
agentes	infratores,	inclusive,	os	já	condenados.

Estupro	de	vulnerável	e	a	lei	de	crimes	hediondos

Com	a	entrada	em	vigor	da	Lei	n.	8.072	em	25	de	julho	de	1990,	o	crime	de	estupro
e	 o	 (antigo)	 crime	 de	 atentado	 violento	 ao	 pudor	 passaram	 a	 ser	 considerados
crimes	hediondos,	submetendo-se,	portanto,	a	tratamento	penal	mais	severo.

Uma	 dessas	 situações	 agravantes	 da	 Lei	 de	 Crimes	 Hediondos	 se	 refere	 ao	 seu
artigo	 9º,	 o	 qual	 prevê	 uma	 causa	 de	 aumento	 de	 pena	 nos	 casos	 de	 estupro	 ou
atentado	violento	ao	pudor	com	a	vítima	em	qualquer	das	hipóteses	mencionadas	no
artigo	224	do	Código	Penal	(presunção	de	violência).

Como	 é	 consabido,	 o	 artigo	 224	 do	 Código	 Penal	 foi	 revogado	 pela	 Lei	 nº
12.015/2009	 e	 as	 situações	 descritas	 nele	 foram	 inseridas	 no	 artigo	 217-A,	 que
prevê	 o	 crime	 de	 estupro	 de	 vulnerável.	 Todavia,	 o	 artigo	 9º	 da	 Lei	 de	 Crimes
Hediondos	não	foi	atingido	pelas	alterações	promovidas	pela	Lei	nº	12.015/2009	e
continua	 fazendo	 menção	 expressa	 ao	 artigo	 que	 fora	 revogado,	 conforme	 se
observa	a	seguir:

Art.	9º	As	penas	fixadas	no	art.	6º	para	os	crimes	capitulados	nos	arts.	157,
§	 3º,	 158,	 §	 2º,	 159,	 caput	 e	 seus	 §§	 1º,	 2º	 e	 3º,	 213,	 caput	 e	 sua
combinação	 com	 o	 art.	 223,	 caput	 e	 parágrafo	 único,	 214	 e	 sua
combinação	 com	 o	 art.	 223,	 caput	 e	 parágrafo	 único,	 todos	 do	 Código
Penal,	 são	 acrescidas	 de	 metade,	 respeitado	 o	 limite	 superior	 de	 trinta
anos	de	reclusão,	estando	a	vítima	em	qualquer	das	hipóteses	referidas	no



art.	224	também	do	Código	Penal.

Assim,	 observa-se	 que,	 antes	 da	 reforma	 legislativa,	 caso	 o	 agente	 praticasse	 o
crime	de	estupro	contra	vítima	menor	de	14	anos,	seria	aplicada	a	pena	do	artigo
213	(de	6	a	10	anos),	que	acrescida	de	metade	em	razão	da	incidência	do	artigo	9º
da	Lei	n.	8.072/1990,	resultaria	numa	pena	de	9	a	15	anos.

Hoje,	tendo	em	vista	que	a	pena	prevista	no	artigo	217-A	do	Código	Penal	é	de	8	a
15	anos	e	que	não	é	possível	a	incidência	da	majorante	da	Lei	de	Crimes	Hediondos
por	 falta	 de	 previsão	 legal	 expressa,	 observa-se	 que	 o	 sistema	 legal	 novo	 é	mais
benéfico	ao	agente,	pois	a	pena	mínima	foi	reduzida	em	1	(um)	ano.

Nos	casos	de	crime	de	estupro	com	resultado	morte,	verifica-se	que	a	redução	da
pena	mínima	 foi	maior	 ainda.	Antes,	 no	 estupro	qualificado	pela	morte	de	vítima
menor	de	14	anos	(art.	213	c/c	art.	223	c/c	art.	224,	todos	do	CP,	c/c	art.	9º	da	Lei	n.
8.072/90)	a	pena	variava	entre	18	e	30	anos.	Atualmente,	no	estupro	de	vulnerável
qualificado	pela	morte,	previsto	no	artigo	217-A,	§4º	do	Código	Penal,	a	pena	é	de
12	a	30	anos,	ou	seja,	a	pena	mínima	foi	reduzida	em	6	(seis)	anos.													

Da	ação	penal	dos	crimes	sexuais	após	o	advento	da	Lei	nº	12.015

Outra	 questão	 polêmica	 suscitada	 com	 relação	 à	 referida	 lei	 diz	 respeito	 à	 ação
penal	cabível	nos	crimes	contra	a	liberdade	sexual.	Nos	moldes	da	antiga	redação,
tinha-se	 que	 a	 ação	 penal	 para	 os	 crimes	 em	 questão	 era,	 em	 regra,	 de	 iniciativa
privada,	ou	seja,	procedia-se	mediante	queixa,	e	o	parágrafo	único	do	revogado	art.
225	versava	sobre	as	exceções,	as	quais	caberiam	ação	pública	 incondicionada,	 in
verbis:

Art.	 225	 -	 Nos	 crimes	 definidos	 nos	 capítulos	 anteriores,	 somente	 se
procede	mediante	queixa.

§	1º	-	Procede-se,	entretanto,	mediante	ação	pública:

I	 -	 se	a	vítima	ou	 seus	pais	não	podem	prover	às	despesas	do	processo,
sem	 privar-se	 de	 recursos	 indispensáveis	 à	 manutenção	 própria	 ou	 da
família;

II	-	se	o	crime	é	cometido	com	abuso	do	pátrio	poder,	ou	da	qualidade	de
padrasto,	tutor	ou	curador.



§	2º	-	No	caso	do	nº	I	do	parágrafo	anterior,	a	ação	do	Ministério	Público
depende	de	representação.

O	 referido	 artigo	 pertencia	 ao	 Capítulo	 IV,	 do	 Título	 VI,	 do	 Código	 Penal,	 e
disciplinava	 o	 tipo	 de	 ação	 penal	 apenas	 para	 crimes	 descritos	 nos	 capítulos
anteriores	(Cap.	I,	II	e	III)	e	não	englobava,	portanto,	os	crimes	sexuais	qualificados
pelo	resultado	morte	e	lesão	corporal	de	natureza	grave,	que	eram	abordados	pelo
art.	 223	 pertencente	 ao	 mesmo	 capítulo	 do	 art.	 225.	 Logo,	 como	 não	 havia	 uma
previsão	 específica	 da	 ação	 penal	 para	 esses	 crimes	 qualificados,	 aplicava-se	 a
regra	geral	do	Código	Penal	prevista	no	art.	100,	o	qual	dispunha	que	“A	ação	penal
é	 pública,	 salvo	 quando	 a	 lei	 expressamente	 a	 declara	 privativa	 do	 ofendido”,	 ou
seja,	ação	penal	pública	incondicionada.

A	nova	estruturação,	no	entanto,	determina	que	a	regra	para	os	crimes	sexuais	seja	a
ação	 penal	 pública	 condicionada	 à	 representação	 do	 ofendido	 ou	 de	 seu
representante	legal	e	estabelece	como	exceções	apenas	os	casos	em	que	a	vítima	é
menor	de	dezoito	anos	ou	pessoa	vulnerável.	Importante	frisar	que	a	representação
do	ofendido	deve	ser	exercida	no	prazo	decadencial	de	6	(seis)	meses	a	contar	do
dia	do	conhecimento	da	autoria	do	crime,	conforme	preconiza	o	art.	103	do	Código
Penal.

Com	 a	 nova	 lei,	 as	 qualificadoras	 do	 crime	 de	 estupro	 passaram	 a	 pertencer	 ao
próprio	 artigo	 que	 trata	 do	 tipo	 penal	 (art.	 213),	 elencadas	 nos	 respectivos
parágrafos,	sendo	que	o	art.	223,	comentado	acima,	foi	revogado.	Por	conseguinte,
analisando	a	atual	redação	do	art.	225	do	Código	Penal,	verifica-se	que	os	crimes
previstos	 nos	 Capítulos	 I	 e	 II	 são	 de	 ação	 penal	 pública	 condicionada	 à
representação,	 o	 que	 abrange	 o	 delito	 de	 estupro	 (Capítulo	 I),	 inclusive	 quando
qualificado	pelo	resultado	morte	ou	lesão	corporal	grave,	uma	vez	que	o	legislador
não	fez	nenhuma	ressalva	acerca	dessas	situações.

Com	o	advento	da	novel	lei,	instauraram-se	diversos	debates	no	âmbito	doutrinário
e	jurisprudencial	culminando	em	variadas	interpretações	nos	tribunais.	A	primeira
questão	 controversa	 diz	 respeito	 à	 exigência	 da	 representação	 do	 ofendido	 nas
ações	penais	dos	crimes	sexuais	e	suas	implicações,	principalmente	nos	processos
que	 já	 estavam	 em	 curso	 antes	 da	 vigência	 da	 lei	 nova.	 Logo,	 como	 será
demonstrado	a	seguir,	a	Lei	nº	12.015/2009	se	apresenta	como	lex	mitior	em	alguns
aspectos,	 devendo,	 portanto,	 retroagir	 para	 beneficiar	 o	 réu	 em	 respeito	 ao
Princípio	da	Retroatividade	da	lei	penal	mais	benéfica.

No	que	tange	aos	crimes	cometidos	após	a	vigência	da	Lei	nº	12.015/2009,	a	partir
da	 nova	 sistemática,	 a	 ação	 penal	 só	 poderia	 ser	 iniciada	 depois	 de	 satisfeita	 a



condição	 de	 procedibilidade	 referente	 à	 representação	 do	 ofendido	 ou	 seu
representante	legal,	dentro	do	prazo	estabelecido	pelo	Código	Penal.

Porém,	os	processos	que	 já	 se	encontravam	em	curso	antes	da	nova	 lei,	os	quais,
obviamente,	já	tinham	a	identificação	do	autor	do	crime,	dependeriam,	em	tese,	da
representação	da	vítima	para	a	continuidade	da	ação,	sendo	que	o	prazo	decadencial
de	6	meses	para	sanar	tal	condição	passaria	a	contar	da	entrada	em	vigor	da	Lei	nº
12.015/2009	e	não	mais	conforme	a	regra	geral.	Tal	teoria	é	defendida	por	Artur	de
Brito	Gueiros	Souza	(2009),	que	considera	que	o	Poder	Judiciário	deve	notificar	a
vítima	para	que	esta	cumpra	a	formalidade	imposta	dentro	do	prazo.	

Entretanto,	 considerando	 o	 cenário	 em	 que	 se	 encontra	 o	 Poder	 Judiciário	 no
Brasil,	 abarrotado	 de	 demandas	 judiciais,	 é	 fácil	 concluir	 que	 não	 haveria	 tempo
hábil	 para	 o	 cumprimento	 das	medidas	 necessárias	 o	 que,	 com	 certeza,	 resultaria
em	inúmeros	casos	de	extinção	da	punibilidade	do	agente	pela	decadência,	prevista
no	art.	107,	IV,	do	Código	Penal.

Já	 Luiz	 Flávio	 Gomes	 (2009)	 afirma	 que	 o	 art.	 225	 é	 uma	 norma	 de	 caráter
eminentemente	processual,	portanto,	 respeitando	o	 tempus	regit	actum,	 aplica-se	 a
partir	 da	 vigência	 da	 lei,	 não	 tendo	 o	 condão	 de	 afetar	 os	 atos	 processuais	 já
praticados.	Destarte,	 não	 seria	 necessária	 a	manifestação	 da	 vítima	 nos	 processos
em	curso,	pois,	segundo	o	doutrinador,	essa	hipótese	se	referiria	a	uma	condição	de
prosseguibilidade	e	quanto	a	isso	o	Código	não	faz	nenhuma	exigência.

Em	 contrapartida,	 Guilherme	 de	 Souza	 Nucci	 (2009)	 acredita	 que	 o	 supracitado
artigo	 é	 uma	 norma	mista,	 já	 que	 apresentaria	 um	 conteúdo	 material,	 no	 que	 se
refere	à	possibilidade	de	resultar	em	extinção	de	punibilidade	pela	decadência,	bem
como	 conteúdo	 processual	 por	 determinar	 o	 cumprimento	 de	 uma	 condição	 de
procedibilidade	do	processo.	Entende	ainda	que	não	deve	haver	um	novo	prazo	para
o	ofendido	se	manifestar,	essa	diligência	tem	que	ser	imediata.

Seguindo	 a	 linha	 de	 raciocínio	 de	 Luiz	 Flávio	 Gomes,	 Rogério	 Sanches	 Cunha
(CUNHA,	 2013,	 p.	 493),	 avaliando	 a	 hipótese	 alusiva	 à	mudança	 da	 ação	 pública
incondicionada	 para	 condicionada	 no	 atual	 contexto,	 fez	 uma	 análise	 sob	 duas
vertentes:

A)	Se	a	inicial	(denúncia)	já	foi	ofertada,	trata-se	de	ato	jurídico	perfeito,
que	 não	 é	 alcançado	 pela	 mudança.	 Não	 nos	 parece	 correto	 o
entendimento	 de	 que	 a	 vítima	 deve	 ser	 chamada	 para	 manifestar	 seu
interesse	em	ver	prosseguir	o	processo.	Essa	lição	transforma	a	natureza
jurídica	da	representação	de	condição	de	procedibilidade	em	condição	de



prosseguibilidade.	A	lei	nova	não	exigiu	essa	manifestação	(como	fez	no
art.	88	da	Lei	9.099/1995)

B)	Se	a	incoativa	ainda	não	foi	oferecida,	deve	o	MP	aguardar	a	oportuna
representação	 da	 vítima	ou	 o	 decurso	 do	 prazo	 decadencial,	 cujo	 termo
inicial,	para	os	fatos	pretéritos,	é	a	vigência	da	novel	lei.

O	aludido	professor	apresentou,	ainda,	sua	interpretação	relacionada	aos	casos	em
que	 a	 ação	 penal	 se	 deu	mediante	 queixa-crime	 com	 base	 na	 sistemática	 anterior
(CUNHA,	2013,	p.	493),	verbis:

Nos	casos	em	que	a	ação	penal	de	iniciativa	privada	passou	para	pública,
devem	os	 fatos	 anteriores	 ser	descritos	 em	queixa-crime,	oferecida	pela
vítima,	ou	em	denúncia,	proposta	pelo	Ministério	Público?

Certamente	 haverá	 aqueles	 que,	 norteados	 pelas	 regras	 do	 direito
intertemporal	 no	 processo	 penal,	 lecionarão	 pela	 aplicação	 imediata	 da
mudança,	isto	é,	denúncia	(não	se	observando	o	tempus	regit	actum).

Entendemos,	 com	 devido	 respeito,	 que	 a	 ação	 penal,	 para	 os	 casos
praticados	 antes	 da	 vigência	 da	 nova	 lei,	 deve	 continuar	 sendo	 privada
(queixa-crime),	 vez	 que,	 do	 contrário,	 estar-se-ia	 subtraindo	 inúmeros
institutos	 extintivos	da	punibilidade	ao	acusado	 (ex:	 renúncia,	perdão	do
ofendido,	 perempção,	 etc).	 A	 mudança	 da	 titularidade	 da	 ação	 penal	 é
matéria	de	processo	penal,	mas	conta	com	reflexos	penais	imediatos.	Daí
a	 imperiosa	 necessidade	 de	 tais	 normas	 (processuais,	mas	 com	 reflexos
penais	diretos)	seguirem	a	mesma	orientação	jurídica	das	normas	penais.
Quando	a	inovação	é	desfavorável	ao	réu,	não	retroage.

O	 segundo	 tema	 que	 tem	 gerado	 discussões	 que	 ainda	 não	 foram	 pacificadas	 é
sobre	 a	 inclusão	 do	 crime	 de	 estupro	 qualificado	 pelo	 resultado	morte	 ou	 lesão
grave	na	regra	da	ação	condicionada	à	representação.

Uma	pertinente	crítica	que	veio	à	 tona	faz	alusão	a	uma	questão	 interessante	a	ser
observada,	que,	a	depender	do	caso	concreto,	é	possível	que	ocorra,	inclusive,	uma
hipótese	de	extinção	de	punibilidade.	Imagine	a	seguinte	situação:	vítima	de	estupro
que	não	possui	família	e	vem	a	óbito	em	decorrência	do	crime.	Isso	nos	remete	ao
seguinte	 questionamento:	 quem	 exercerá	 o	 direito	 de	 representação	 antes	 de
transcorrido	o	prazo	decadencial	de	6	meses?

Ademais	 disso,	 parece	 absurdo	 aceitar	 que	 um	 crime	 qualificado	 pelo	 resultado
morte	ou	lesão	grave	dependa	da	representação	do	ofendido,	uma	vez	que	o	próprio



crime	 de	 homicídio	 e	 lesão	 corporal	 grave	 é	 procedido	 por	 ação	 pública
incondicionada.	O	 que	 nos	 levar	 a	 crer	 que	 essa	 circunstância	 não	 foi	 imaginada
quando	da	 elaboração	da	 lei	 e	 acabou	por	 beneficiar	 os	 acusados,	 contrariando	 a
intenção	 inicial	 do	 legislador.	 A	 lei,	 portanto,	 apresentou	 um	 equívoco	 ao	 não
incluir	 no	 parágrafo	 único	 do	 art.	 225	 os	 crimes	 sexuais	 com	 as	 mencionadas
qualificadoras.

A	jurisprudência	ainda	não	é	pacífica	e	esse	tema	é,	inclusive,	objeto	da	Ação	Direta
de	Inconstitucionalidade	nº	4301,	ajuizada	pelo	Procurador	Geral	da	República,	que
requer	o	reconhecimento	da	inconstitucionalidade	do	aludido	art.	225	para	admitir
que	 ação	 penal	 no	 caso	 de	 estupro	 com	 resultado	morte	 ou	 lesão	 corporal	 grave
seja	 pública	 incondicionada.	 Insta	 salientar	 que	 a	 ADI	 encontra-se	 ainda	 em
tramitação	no	Supremo	Tribunal	Federal.

Buscando	 contornar	 essa	 falha	 na	 lei,	 alguns	 doutrinadores	 justificaram	 a
manutenção	da	ação	pública	incondicionada	para	o	crime	de	estupro	com	resultado
morte	 e	 lesão	corporal	grave,	 embasando	 suas	 teses	no	art.	 101	do	Código	Penal
que	traz	a	seguinte	redação:	

Art.	 101	 -	 Quando	 a	 lei	 considera	 como	 elemento	 ou	 circunstâncias	 do
tipo	legal	fatos	que,	por	si	mesmos,	constituem	crimes,	cabe	ação	pública
em	 relação	 àquele,	 desde	 que,	 em	 relação	 a	 qualquer	 destes,	 se	 deva
proceder	por	iniciativa	do	Ministério	Público.

Dentre	os	doutrinadores	que	alicerçam	esse	argumento,	está	Paulo	Queiroz	(2009)
que	defende	a	aplicação	do	artigo	101	afirmando	que	o	estupro	é	considerado	um
crime	complexo	e,	portanto,	a	ação	é	incondicionada.

Luiz	Flávio	Gomes	discorda,	e,	em	seu	artigo	Estupro	com	Lesão	Grave	ou	Morte:	a
Ação	Penal	é	pública	(GOMES,	2009),	expõe	que:

A	ação	penal	no	crime	de	estupro	com	resultado	morte	ou	lesão	corporal
grave,	em	síntese,	é	pública	condicionada.	Impossível	aplicar	o	art.	101	do
CP,	por	duas	razões:	1ª	a	norma	do	art.	225	do	CP	é	especial	(frente	ao	art.
101	que	é	regra	geral);	2ª)	a	norma	do	art.	225	é	posterior	(o	que	afasta	a
regra	 anterior).	Não	 vemos	 razão	 para	 alterar	 o	 quadro	 jurídico	 fixado
pela	lei	12.015/2009.	A	tendência	publicista	do	Direito	não	pode	chegar	ao
extremo	 de	 ignorar	 completamente	 os	 interesses	 privados	 da	 vítima,
quando	o	delito	atinge	a	sua	intimidade,	que	é	um	dos	relevantes	aspectos
(que	lhe	sobra)	da	sua	personalidade.



A	 jurisprudência,	 com	 relação	 aos	 temas	 debatidos,	 também	 se	 mostra	 bastante
divergente.	A	título	de	exemplificação,	a	Segunda	Turma	do	Tribunal	de	Justiça	do
Distrito	 Federal	 e	 Territórios,	 ao	 julgar	 um	 recurso	 interposto,	 decidiu	 pela
aplicabilidade	da	Súmula	608	do	Supremo	Tribunal	Federal	e	fez	uma	interessante
constatação	de	que	a	mera	manifestação	da	vítima,	ao	comparecer	na	delegacia	para
relatar	o	crime	e	se	submeter	à	perícia,	já	demonstraria	sua	vontade	de	ver	apurada
a	responsabilidade	do	autor	do	delito,	conforme	se	observa	da	ementa	que	se	segue:

PENAL	 E	 PROCESSO	 PENAL.	 TENTATIVA	 DE	 ESTUPRO.
CONDENAÇÃO.	 RECURSO	 DO	 RÉU.	 PRELIMINAR	 DE	 EXTINÇÃO.
CONDIÇÃO	 DE	 PROCEDIBILIDADE.	 ABSOLVIÇÃO	 POR	 FALTA	 DE
PROVAS.	 RECURSO	 DO	 RÉU	 PARCIALMENTE	 PROVIDO.	 1.	 De
acordo	 com	a	Súmula	 608	do	Supremo	Tribunal	Federal,	 "No	 crime	de
estupro,	 praticado	 mediante	 violência	 real,	 a	 ação	 penal	 é	 pública
incondicionada."	 2.	 Nas	 ações	 penais	 privadas	 e	 nas	 ações	 públicas
condicionadas	 a	 representação	 criminal	 não	 se	 exige	 formalidade
rigorosa,	 bastando	 a	 manifestação	 externada	 pela	 vítima	 quando
comparece	à	delegacia	para	registrar	a	ocorrência	dos	fatos,	e	ao	Instituto
de	Medicina	 Legal	 para	 submeter	 a	 exames	 e	 depois	 às	 audiências.	 São
comportamentos	de	uma	vítima	que	deseja	que	apure	a	 responsabilidade
do	 agente.	 3.	 É	 pacífico	 na	 jurisprudência	 que,	 em	 crimes	 contra	 a
liberdade	 sexual,	 a	 palavra	 da	 vítima	possui	 especial	 relevância,	 eis	 que
cometidos	 quase	 sempre	 sem	 a	 presença	 de	 testemunhas,	 desde	 que	 as
declarações	 sejam	 seguras,	 coerentes	 e	 corroboradas	por	 outras	 provas.
Inviável	o	acolhimento	da	 tese	de	ausência	de	provas	para	a	condenação
quando	a	vítima	reconheceu	o	réu	pessoalmente	na	delegacia	e	em	juízo,
sem	 qualquer	 dúvida,	 e	 narrou	 com	 detalhes	 a	 ação	 delituosa.	 4.	 O
reconhecimento	feito	em	juízo	prescinde	das	formalidades	do	artigo	226
do	Código	 de	 Processo	 Penal.	 5.	 A	 redução	 da	 pena	 relativa	 à	 tentativa
deve	 observar	 o	 iter	 criminis	 percorrido	 pelo	 agente.	 No	 caso,	 deve
incidir	a	fração	máxima	de	diminuição,	tendo	em	vista	que	a	ação	afastou-
se	bastante	da	consumação,	já	que	o	réu	sequer	tocou	as	partes	íntimas	da
vítima.	6.	Preliminar	rejeitada.	Dado	parcial	provimento	ao	recurso	do	réu
para	diminuir	a	pena	aplicada.	(Acórdão	n.600943,	20090111279644APR,
Relator:	JOÃO	TIMÓTEO	DE	OLIVEIRA,	Revisor:	SOUZA	E	AVILA,	2ª
Turma	 Criminal,	 Data	 de	 Julgamento:	 26/06/2012,	 Publicado	 no	 DJE:
09/07/2012.	Pág.:	309)

Nesse	sentido,	necessário	se	faz	mencionar	o	teor	da	Súmula	608	do	STF	indicada
no	acórdão	 transcrito	acima,	que	nos	orienta	que	“no	crime	de	estupro,	praticado
mediante	violência	real,	a	ação	penal	é	pública	incondicionada”.	Isto	é,	mesmo	que



o	 emprego	 de	 força	 física	 contra	 a	 vítima	 para	 constrangê-la	 à	 prática	 sexual
resultasse	 em	 lesão	 corporal	 leve,	 caberia,	 ainda	 assim,	 ação	 pública
incondicionada.	 A	 referida	 súmula	 teve	 como	 fundamento	 legal	 justamente	 o	 art.
101	do	CP,	abordado	anteriormente,	alegando	ser	o	estupro	um	crime	complexo.

O	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	 negou	 provimento	 ao	 Recurso	 Especial	 nº
1.485.352/DF	 que	 requeria	 o	 reconhecimento	 da	 extinção	 da	 punibilidade	 por
ausência	 da	 representação	 da	 vítima,	 alegando	 ser	 esta	 uma	 condição	 de
procedibilidade	da	ação,	vejamos:	

RECURSO	 ESPECIAL.	 ESTUPRO.	 DELITO	 PRATICADO	 MEDIANTE
VIOLÊNCIA	 REAL.	 SÚMULA	 608	 DO	 STF.	 AÇÃO	 PENAL	 PÚBLICA
INCONDICIONADA.	 REPRESENTAÇÃO	 QUE	 DISPENSA
FORMALIDADES.	RECURSO	NÃO	PROVIDO.	1.	Nos	delitos	em	que	há
violência	 real,	 a	 ação	 penal	 continua	 sendo	 pública	 incondicionada	 (a
despeito	 do	 disposto	 no	 atual	 art.	 225	 do	 Código	 Penal),	 dispensada	 a
representação	 da	 vítima,	 razão	 pela	 qual	 não	 há	 que	 se	 falar	 em
decadência	 do	 direito	 de	 ação,	 nos	 termos	 da	 Súmula	 n.	 608	 do	 STF.	 2.
Doutrina	 e	 jurisprudência	 são	 uniformes	 no	 sentido	 de	 que	 a
representação	 prescinde	 de	 qualquer	 formalidade,	 sendo	 suficiente	 a
demonstração	do	interesse	da	vítima	em	autorizar	a	persecução	criminal.
3.	 Assim,	 ainda	 que	 se	 entenda	 ser	 a	 ação,	 na	 espécie,	 pública
condicionada	à	representação,	esta	se	aperfeiçoou	com	o	comparecimento
espontâneo	 da	 vítima	 à	 Delegacia	 de	 Polícia,	 onde	 relatou	 o	 ocorrido,
identificou	 o	 agressor	 e	 se	 submeteu	 a	 exame	 pericial,	 dando	 mostras
inequívocas	 de	 que	 era	 seu	 desejo	 ver	 o	 perpetrador	 do	 estupro
processado	 e	 punido.	 4.	 Recurso	 especial	 não	 provido.	 (RESP
1.485.352/DF,	 Rel.	 Ministro	 ROGERIO	 SCHIETTI	 CRUZ,	 SEXTA
TURMA,	julgado	em	25/11/2014)

Em	 seu	 voto,	 o	 Ministro	 Relator	 Rogério	 Schietti	 Cruz	 do	 supracitado	 recurso
especial,	destacou	que	“a	despeito	da	literalidade	do	disposto	no	art.	225	do	Código
Penal,	nos	crimes	praticados	mediante	violência	real,	ainda	incide	a	Súmula	n.	608
do	STF”.

O	ministro	 fez	 referência,	 ainda	nessa	ocasião,	 ao	Habeas	Corpus	nº	 102.683/RS,
publicado	em	07/02/2011,	de	relatoria	da	Ministra	Hellen	Gracie,	no	qual	a	Segunda
Turma	do	Supremo	Tribunal	Federal	decidiu,	por	unanimidade,	que	a	violência	real
nos	crimes	de	estupro	 já	é	suficiente	para	caracterizar	a	ação	penal	como	pública
incondicionada,	incidindo,	portanto,	a	Súmula	nº	608	do	STF.



Em	contraposição	ao	entendimento	exposto,	a	Quinta	Turma	do	Superior	Tribunal
de	Justiça	negou	provimento	ao	Recurso	Especial	nº	1.227.746/RS,	interposto	pelo
Ministério	Público	em	face	do	acórdão	do	Tribunal	de	Justiça	do	Rio	Grande	do	Sul
que	afastou	a	aplicação	da	Súmula	608	do	STF,	por	entender	que,	naquele	caso,	não
restou	caracterizada	a	violência	real.

Acordaram	 os	 ministros	 que,	 embora	 houvesse	 a	 violência	 real,	 não	 caberia	 a
incidência	 da	 Súmula	 608,	 pois	 a	 lei	 nova	 se	 apresenta	mais	 favorável	 ao	 réu	 ao
condicionar	 a	 ação	 penal	 à	 representação	 da	 vítima,	 devendo,	 portanto,	 retroagir.
Sustentam,	ainda,	que	a	 representação	do	ofendido	deverá	ser	procedida	no	prazo
de	6	meses	a	contar	da	entrada	em	vigor	da	Lei	nº	12.015,	ou	seja,	em	10/08/2009,
sob	pena	de	se	incorrer	a	decadência.	A	fim	de	se	obter	maior	clareza	a	respeito	de
tal	posicionamento,	transcrevemos	o	trecho	da	ementa	do	acórdão:	

PENAL.	ATENTADO	VIOLENTO	AO	PUDOR.	PRATICADO	ANTES	DA
VIGÊNCIA	 DA	 LEI	 12.015/2009.	 VIOLÊNCIA	 REAL.	 AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO	 DA	 PUNIBILIDADE	 PELA	 RENÚNCIA	 AO	 DIREITO	 DE
QUEIXA.	 DISCUSSÃO	 ACERCA	 DA	 EFETIVA	 OCORRÊNCIA	 DE
VIOLÊNCIA	 REAL.	 SÚMULA	 608/STF.	 AÇÃO	 PENAL	 PÚBLICA
INCONDICIONADA.	 RETROATIVIDADE	 DA	 NOVA	 LEI.
DEPENDENTE	 DA	 CONFIGURAÇÃO	 DA	 VIOLÊNCIA	 REAL.
RECURSO	DESPROVIDO.	I.	Até	o	advento	da	Lei	12.015/2009,	os	crimes
definidos	 nos	 arts.	 213	 a	 220	 do	 Código	 Penal	 procediam-se	 mediante
queixa,	com	as	exceções	dispostas	nos	§§	1º	e	2º	da	antiga	redação	do	art.
225	do	Código	Penal,	na	Súmula	608	do	Supremo	Tribunal	Federal,	que
previa	a	hipótese	de	ação	penal	pública	incondicionada,	para	os	casos	em
que	 se	 houvesse	 emprego	 de	 violência	 real,	 bem	 como	 nos	 casos	 que
resultassem	 em	 lesão	 corporal	 grave	 ou	 morte	 (art.	 223),	 inserido	 no
mesmo	 capítulo	 do	 art.	 225,	 e	 não	 nos	 capítulos	 anteriores,	 aos	 quais	 o
dispositivo	 remetia	 em	 sua	 redação	 original.	 II.	 Com	 o	 advento	 da	 Lei
12.015/2009,	que	alterou	a	redação	do	art.	225	do	Código	Penal,	os	delitos
de	 estupro	 e	 de	 atentado	 violento	 ao	 pudor,	 mesmo	 com	 violência	 real
(hipótese	da	Súmula	608/STF)	ou	com	resultado	lesão	corporal	grave	ou
morte	 (antes	 definidos	no	 art.	 223	do	Código	Penal	 e	 hoje	 definidos	no
art.	213,	§§	1º	e	2º),	passaram	a	se	proceder	mediante	ação	penal	pública
condicionada	à	representação,	nos	termos	da	nova	redação	do	art.	225	do
Código	Penal,	com	exceção	apenas	para	os	casos	de	vítima	menor	de	18
(dezoito)	 anos	 ou	 pessoa	 vulnerável	 (parágrafo	 único	 do	 art.	 225	 do
Código	 Penal).	 (...)	 VIII.	 Ainda	 que	 se	 entendesse	 pela	 ocorrência	 de
violência	real,	proceder-se-ia	à	nova	contagem	do	prazo	decadencial	de	6
(seis)	meses	para	a	representação	da	ofendida,	que	passaria	a	fluir	da	data



da	entrada	em	vigor	da	lei	nova,	isto	é,	em	10/08/2009,	estando	alcançado,
de	qualquer	modo,	pelos	efeitos	da	decadência.	 (...)	 (RESP	1.227.746/RS,
Rel.	GILSON	DIPP,	QUINTA	TURMA,	julgado	em	02/08/2011)

Corroborando	 os	mesmos	 fundamentos,	 a	 Sexta	 Turma	 do	 Superior	 Tribunal	 de
Justiça	deliberou	a	favor	da	retroatividade	da	Lei	nº	12.015/2009,	ipsis	verbis:

PENAL	E	PROCESSO	PENAL.	RECURSO	ESPECIAL.	TENTATIVA	DE
ESTUPRO	 E	 ATENTADO	 VIOLENTO	 AO	 PUDOR	 CONSUMADO.
PROVA	 DA	 VIOLÊNCIA	 REAL.	 SÚMULA	 7/STJ.	 AÇÃO	 PENAL.
NATUREZA.	 SÚMULA	 608/STF.	 SUPERVENIÊNCIA	 DA	 LEI	 Nº
12.015/2009.	 LEGISLAÇÃO	 POSTERIOR	 MAIS	 BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.	 RETRATAÇÃO	 DA	 REPRESENTAÇÃO.
INQUÉRITO	 POLICIAL.	 ARQUIVAMENTO.	 1.	 A	 análise	 acerca	 da
ocorrência	 ou	 não	 de	 violência	 real	 no	 caso	 em	 análise	 demandaria	 a
alteração	 das	 premissas	 fático-probatórias	 estabelecidas	 na	 instância
ordinária,	 o	 que	 é	 vedado	 em	 sede	 de	 recurso	 especial,	 nos	 termos	 do
enunciado	 da	 Súmula	 7/STJ.	 2.	 Com	 a	 superveniência	 da	 Lei	 nº
12.015/2009,	que	deu	nova	redação	ao	artigo	225	do	Código	Penal,	a	ação
penal	 nos	 delitos	 de	 estupro	 e	 de	 atentado	 violento	 ao	 pudor,	 ainda	 que
praticados	 com	 violência	 real,	 passou	 a	 ser	 de	 natureza	 pública
condicionada	 à	 representação,	 exceto	 nas	 hipóteses	 em	que	 a	 vítima	 for
menor	 de	 18	 (dezoito)	 anos	 ou	 pessoa	 vulnerável,	 em	 que	 a	 ação	 será
pública	 incondicionada.	 3.	Em	 atenção	 ao	 princípio	 da	 retroatividade	 da
lei	 posterior	 mais	 benéfica,	 ex	 vi	 do	 disposto	 no	 art.	 5º,	 inciso	 XL,	 da
Constituição	 Federal,	 de	 rigor	 sua	 aplicação	 a	 casos	 como	 o	 presente.
Tendo	 a	 ofendida	 se	 retratado	 da	 representação	 anteriormente
apresentada,	sem	que	tenha	sido	oferecida	denúncia,	deve	ser	restabelecida
a	decisão	do	Juízo	de	primeira	instância	que	determinou	o	arquivamento
do	feito,	por	ausência	de	condição	de	procedibilidade	da	ação	penal.

4.	Recurso	 especial	 improvido.	Habeas	 corpus	 concedido	de	ofício	para
restabelecer	 a	 decisão	 do	 Juízo	 de	 primeira	 instância	 que	 determinou	 o
arquivamento	 do	 inquérito	 policial	 em	 razão	 da	 retratação	 da
representação	 pela	 ofendida.	 (REsp	 1290077/SP,	 Rel.	 Ministra	 MARIA
THEREZA	DE	ASSIS	MOURA,	SEXTA	TURMA,	julgado	em	04/02/2014,
DJe	31/03/2014)

Diante	 do	 cenário	demonstrado,	 resta	 comprovada	 a	 evidente	 falha	na	 lei	 que,	 ao
determinar	 que	 a	 regra	 para	 os	 crimes	 sexuais	 seja	 a	 ação	 penal	 pública
condicionada,	não	fez	qualquer	ressalva	acerca	do	estupro	cometido	com	violência



real,	resultando	em	verdadeiras	brechas	que	beneficiaram	muitos	acusados.

Estudo	comparado:	crimes	sexuais	em	Portugal

Neste	tópico	será	demonstrada,	de	forma	suscinta,	a	sistemática	de	Portugal	acerca
dos	crimes	sexuais,	a	fim	de	comparar	as	formas	como	as	figuras	do	estupro	e	do
atentado	violento	ao	pudor	são	abordadas	naquele	ordenamento	jurídico.

Diferentemente	 do	 que	 ocorre	 hoje	 no	 Brasil,	 o	 Código	 Penal	 de	 Portugal	 faz	 a
distinção	entre	os	tipos	penais	de	coacção	(nosso	antigo	atentado	violento	ao	pudor)
e	violência	(o	que	chamamos	de	estupro).

	A	coacção	está	disposta	no	artigo	163	do	Código	Penal	daquele	país,	que	estabelece
o	seguinte:

1.	Quem,	por	meio	de	violência,	 ameaça	grave,	 ou	depois	 de,	 para	 esse
fim,	 a	 ter	 tornado	 inconsciente	 ou	 posto	 na	 impossibilidade	 de	 resistir,
constranger	outra	pessoa	a	sofrer	ou	a	praticar,	consigo	ou	com	outrem,
acto	sexual	de	relevo	é	punido	com	pena	de	prisão	de	um	a	oito	anos.

2.	Quem,	 por	meio	 não	 compreendido	 no	 número	 anterior,	 constranger
outra	pessoa	a	sofrer	ou	praticar	acto	sexual	de	relevo,	consigo	ou	com
outrem,	é	punido	com	pena	de	prisão	até	cinco	anos.

O	que	nos	chama	atenção	aqui	é	o	termo	acto	sexual	de	relevo,	que	significa	uma
ação	de	conotação	sexual	com	certa	gravidade	realizada	na	vítima.	Incluem,	nesse
termo,	os	 atos	de	“cópula	vulvar	 e	o	 toque,	 com	objetos	ou	partes	do	corpo,	nos
órgãos	 genitais,	 seios,	 nádegas,	 coxas	 e	 boca”	 (ALBUQUERQUE,	 2010,	 p.	 505).
Ademais,	entende-se	pelo	conceito	de	violência	 a	violência	 física	empregada	para
constranger	a	vítima	ao	ato	sexual	e	grave	ameaça	representa	uma	forma	de	ameaça
psíquica	grave.

Com	 relação	 ao	 concurso	 de	 crimes,	 salienta-se	 que	 haverá	 apenas	 um	 crime	 de
coacção	 quando	 o	 agente	 cometer	 mais	 de	 um	 acto	 sexual	 de	 relevo	 na	 mesma
ocasião	e	contra	a	mesma	vítima,	“por	exemplo,	apalpando	o	agente	a	vítima	nos
seios	 e	 beijando-a	 na	 boca,	 ele	 comete	 apenas	 um	 crime	 de	 coacção	 sexual.	 A
pluralidade	 de	 actos	 sexuais	 de	 relevo	 em	 relação	 à	 mesma	 vítima	 é	 ponderada
apenas	na	determinação	da	medida	da	pena”	.	(ALBUQUERQUE,	2010,	p.	508).

Já	o	 crime	de	violação	 está	 previsto	no	 art.	 164	do	Código	Penal	 de	Portugal,	 in



verbis:	

1.	Quem,	por	meio	de	violência,	 ameaça	grave,	 ou	depois	 de,	 para	 esse
fim,	 a	 ter	 tornado	 inconsciente	 ou	 posto	 na	 impossibilidade	 de	 resistir,
constranger	outra	pessoa:

a)	A	sofrer	ou	a	praticar,	consigo	ou	com	outrem,	cópula,	coito	anal	ou
coito	oral;	ou

b)	A	sofrer	introdução	vaginal	ou	anal	de	partes	do	corpo	ou	objetos;

é	punido	com	a	pena	de	prisão	de	três	a	dez	anos.

2.	Quem,	 por	meio	 não	 compreendido	 no	 número	 anterior,	 constranger
outra	pessoa:

a)	 A	 sofrer	 ou	 praticar,	 consigo	 ou	 com	 outrem,	 com	 outrem,	 cópula,
coito	anal	ou	coito	oral;	ou	

b)	A	sofrer	introdução	vaginal	ou	anal	de	partes	do	corpo	ou	objetos;

é	punido	com	a	pena	de	prisão	de	1	a	6	anos.

Salienta-se	 que	 a	 violação	 é	 um	 crime	 que	 comporta	 “actos	 sexuais	 de	 especial
relevo”	 que	 inclui	 cópula,	 coito	 anal,	 coito	 oral,	 introdução	 vaginal	 ou	 anal	 de
partes	 do	 corpo	 ou	 objetos.	 Nota-se,	 assim,	 que	 o	 sujeito	 passivo	 do	 crime	 de
violação	pode	ser	tanto	homem	quanto	mulher.

Acerca	do	 concurso	de	 crimes,	 verifica-se	que	o	 crime	de	violação	 e	o	 crime	de
coação	 têm	 um	 concurso	 aparente,	 “se	 por	 meio	 de	 violência	 o	 agente	 apalpa	 a
vítima	nos	seios	e,	em	seguida,	tem	cópula	com	a	vítima,	ele	comete	um	crime	de
coacção	em	concurso	aparente	com	o	crime	de	violação”	(ALBUQUERQUE,	2010,
p.	 513).	 Nesse	 caso,	 na	 pena	 do	 crime	 de	 violação	 deverá	 ser	 mensurada	 a
pluralidade	dos	atos	sexuais	realizados	contra	a	vítima.

As	ações	penais	nos	casos	de	crimes	sexuais,	procedem-se,	via	de	regra,	mediante
queixa,	sendo	que	o	art.	178	faz	exceção	quanto	àqueles	praticados	contra	menor	ou
quando	 deles	 resultar	 suicídio	 ou	 morte	 da	 vítima.	 Ainda	 conforme	 o	 artigo
mencionado	 “quando	 o	 procedimento	 pelos	 crimes	 previstos	 nos	 artigos	 163.º	 e
164.º	depender	de	queixa,	o	Ministério	Público	pode	dar	início	ao	mesmo,	no	prazo
de	seis	meses	a	contar	da	data	em	que	tiver	tido	conhecimento	do	fatco	e	dos	seus
autores,	sempre	que	o	interesse	da	vítima	o	aconselhe”.



Considerações	finais

Diante	 de	 todo	 o	 exposto,	 é	 possível	 deduzir	 que	 o	 legislador	 não	 mensurou	 o
alcance	 das	 consequências	 da	 reforma	 trazida	 pela	 Lei	 nº	 12.015/2009,	 visto	 que,
após	 a	 análise	 do	 documento	 que	 deu	 ensejo	 ao	 projeto	 de	 lei	 que	 culminou	 na
publicação	da	referida	norma,	percebe-se	que	a	real	intenção	do	legislador	era	de,
realmente,	 recrudescer	a	 legislação,	dado	o	caráter	gravíssimo	de	 tais	 crimes	e	o
impacto	que	eles	têm	sobre	a	sociedade.

O	 que	 ocorreu,	 na	 verdade,	 foi	 uma	 falha	 na	 lei	 que	 possibilitou	 diversos
entendimentos	 e	 deu	 margem	 para	 os	 tribunais	 julgarem	 conforme	 seus
posicionamentos.	O	problema	da	questão	não	ser	pacificada	é	que	muitos	acusados
se	beneficiaram	com	as	brechas	da	nova	 lei	 e	 tiveram	 seus	processos	 extintos	ou
suas	penas	atenuadas.	

Em	 contrapartida,	 outros	 acusados,	 em	 circunstâncias	 bastante	 semelhantes,	 não
foram	favorecidos,	pois	tiveram	seus	recursos	improvidos	pelo	órgão	julgador	que
não	corroborava	com	o	entendimento	de	que	a	novel	lei	devesse	retroagir.

Após	todo	esse	estudo,	podemos	assentar	que	a	Lei	nº	12.015/2009	se	mostrou	uma
novatio	legis	in	pejus,	no	que	diz	respeito	à	figura	do	estupro	simples	(caput	do	art.
213)	já	que	ampliou	a	figura	do	sujeito	passivo	do	crime,	dando	a	possibilidade	de
o	 homem	 também	 poder	 ser	 vítima	 de	 tal	 delito.	 Revela-se-	 como	 lex	 gravior,
também,	na	medida	em	que	os	atos	sexuais	antes	abarcados	pelo	crime	de	atentado
violento	ao	pudor	passaram	a	 integrar	o	 tipo	penal	do	estupro	que	comporta	uma
pena	mais	severa	que	aquela	prevista	no	revogado	art.	214	do	CP.

No	entanto,	apresenta-se	como	lex	mitior	nos	casos	de	crimes	de	estupro	e	atentado
violento	ao	pudor,	praticados	em	concurso	material	antes	da	vigência	da	lei	nova,
pois	que	antes	o	acusado	era	condenado	pela	prática	de	dois	delitos	tendo	suas	penas
acumuladas		e,	atualmente,	responde	por	um	só	crime,	tendo	como	conseqüência	a
diminuição	da	pena.

Revelou-se	 mais	 benéfica,	 também,	 no	 que	 concerne	 ao	 crime	 de	 estupro	 contra
menor	 de	 14	 anos,	 uma	 vez	 que	 não	 cabe	mais	 a	majorante	 do	 art.	 9º	 da	 Lei	 de
Crimes	Hediondos	por	falta	de	previsão	legal,	e,	como	consequência	a	pena	mínina
para	o	crime	em	comento	foi	reduzida	em	1	(um)	ano.	Além	disso,	a	atenuação	da
pena	para	o	crime	de	estupro	qualificado	pela	morte	de	vítima	menor	de	14	anos	é
gritante,	nesse	caso,	houve	uma	redução	de	6	(seis)	anos	na	pena	mínima.



No	 mesmo	 sentido,	 com	 relação	 à	 ação	 penal	 nos	 crimes	 de	 estupro,	 a	 Lei	 nº
12.015/2009	importou	em	verdadeira	novatio	legis	in	mellius,	pois	estabeleceu	que
o	 estupro	 qualificado	 pelo	 resultado	morte	 ou	 lesão	 grave	 deveria	 ser	 procedido
mediante	ação	penal	pública	condicionada,	e,	sendo	assim,	aplica-se	o	Princípio	da
Retroatividade	da	lei	mais	benéfica.

O	 julgamento	da	Ação	Direta	de	 Inconstitucionalidade	nº	 4301,	 em	 tramitação	no
Supremo	Tribunal	Federal,	pode	mitigar	todo	esse	imbróglio	judicial	no	tocante	à
ação	 penal	 se	 reconhecer	 a	 inconstitucionalidade	 do	 art.	 225	 do	 Código	 Penal.
Como	 alternativa,	 seria	 viável	 a	 edição	 da	 lei	 por	 parte	 do	 Legislativo,	 a	 fim	 de
sanar	 a	 falha	 especificando	 a	 ação	 penal	 pública	 incondicionada	 para	 os	 crimes
cometidos	com	violência	real.
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O	direito	fundamental	ao	ambiente	e
ao	acesso	a	água	nas	Constituições	luso-

brasileiras

Renata	Nayane	de	Menezes*

Resumo:	O	direito	ao	acesso	à	água	potável	ainda	é	negado	a	um	grande
número	de	pessoas	em	todo	o	planeta,	que	agride	os	direitos	fundamentais
e	a	garantia	do	mínimo	para	efetivação	da	dignidade	humana.	O	direito	a
água	 foi	 consagrado	como	direito	humano	através	da	Resolução	64/292
da	Assembleia	das	Nações	Unidas	de	2010,	que	respaldou	e	formalizou	a
necessidade	 de	 transformações	 em	 âmbito	 global	 ao	 acesso	 a	 água.	 As
principais	 transformações	 foram	 firmadas	 através	 de	 compromissos
internacionais,	que	 tinham	por	objetivo	garantir	 a	gestão	 sustentável	das
águas,	 incluindo	 medidas	 para	 recuperar	 o	 seu	 estado	 em	 quantidade	 e
qualidade,	 assegurando	 melhorias	 para	 concretizar	 direito	 humano	 ao
acesso	à	água	e	saneamento	básico.	Contudo	o	objetivo	do	presente	estudo
é	 analisar	 a	 abordagem	 constitucional	 em	 âmbito	 luso-brasileiro	 do
direito	 á	 água,	 através	 da	 perspectiva	 da	 problemática	 ambiental	 e	 a
efetivação	dos	direitos	fundamentais.	

Palavras-chave:	 Direito	 á	 água;	 Direitos	 Fundamentais;	 Proteção
Ambiental.	

The	 fundamental	 right	 to	 environment	 and	 access	 water	 in	 Luso-
Brazilian	Constitutions

Abstract:	 The	 right	 to	 access	 to	 clean	 water	 is	 still	 denied	 to	 a	 large
number	of	people	across	the	planet,	that	affect	the	fundamental	rights	and
the	 minimum	 guarantee	 for	 realization	 of	 human	 dignity.	 The	 right	 to
water	has	been	enshrined	as	a	human	right	through	Resolution	64/292	of
the	UN	General	Assembly	in	2010	endorsed	and	formalized	the	need	for



changes	 at	 the	 global	 level	 to	 access	 to	 water.	 The	 main	 changes	 were
signed	 through	 international	 commitments,	 which	 aimed	 to	 ensure
sustainable	water	management,	including	measures	to	recover	their	status
in	quantity	and	quality,	ensuring	improvements	to	realize	the	human	right
to	 access	 to	 water	 and	 sanitation.	 However	 the	 aim	 of	 this	 study	 is	 to
analyze	the	constitutional	approach	in	Luso-Brazilian	scope	of	the	right	to
water,	 from	the	perspective	of	environmental	 issues	and	the	enforcement
of	fundamental	rights.

Keywords:	Right	to	water	;	Fundamental	rights;	Environmental	Protection

Data	de	conclusão	do	artigo:	28	de	fevereiro	de	2016

1	Introdução

Entre	 as	 preocupações	 ambientais	 atuais,	 a	 água	 doce	 ganha	 destaque	 por	 ser	 um
bem	ambiental	essencial	para	manutenção	de	 todos	os	meios	de	vida.	No	contexto
pós-moderno,	 ainda	 é	 perceptível	 que	 a	 água	 doce,	 bem	 ambiental	 este	 que	 ainda
não	se	encontra	suficientemente	tutelado	perante	as	agressões	ambientais.	O	acesso
à	água	potável	ainda	é	negado	a	uma	imensidão	de	pessoas	em	todo	o	planeta,	que
aflige	os	direitos	fundamentais	e	maculando	a	garantia	do	mínimo	para	efetivação
da	dignidade	humana.

A	 escolha	 do	 tema	 apresentado	 tem	 por	 inspiração	 o	 a	 conclusão	 do	Decênio	 do
plano	de	ação	 Internacional	“Água	para	vida”	 iniciado	em	2005	e	completado	em
2015,	 que	 possui	 	 por	 objetivo	 fundamental	 promover	 esforços	 para	 cumprir	 os
compromissos	 internacionais	 assumidos	 sobre	 água	 e	 saneamento	 até	 o	 presente
ano.	Este	Plano	de	Ação	Internacional	tem	por	reforçar	a	cooperação	em	todos	os
níveis,	 atrelados	 com	 a	 Declaração	 do	 Milênio	 e	 o	 Plano	 de	 Implementação	 da
Cúpula	Mundial	sobre	Desenvolvimento	Sustentável	em	Johanesburgo	e	Agenda	21
(ONU,	2015).	

Neste	 sentido,	 os	 desafios	 lançados	 ao	 Plano	 de	 Ação	 têm	 por	 garantir	 a	 gestão
sustentável	 das	 águas,	 incluindo	 medidas	 para	 melhorar	 o	 estado	 da	 água	 em
quantidade	 e	 qualidade,	 medidas	 para	 melhorar	 e	 atingir	 o	 acesso	 à	 água	 e
saneamento	básico	durante	e	depois	a	década	de	2005-2015.

O	 presente	 estudo	 delimita	 a	 importância	 das	 águas	 no	 contexto	 socio	 ambiental,



com	a	abordagem	das	problemáticas	ocasionadas	às	águas	e	a	integração	causa	uma
escala	de	problemas	que	levam	do	social	ao	ambiental.	Portanto	esta	pesquisa	tem
por	 objetivo	 analisar	 a	 problemática	 ambiental	 em	 torno	 das	 águas	 doces,	 bem
jurídico	 ambiental	 essencial	 à	 manutenção	 da	 vida	 humana	 e	 a	 efetivação	 dos
direitos	fundamentais	com	a	proteção	ambiental.	

A	 investigação	 será	 através	 da	 utilização	 de	 bibliografias,	 bases	 doutrinárias	 nas
obras	referentes	à	moldura	do	Direito	Constitucional	Ambiental,	tratados	e	acordos
internacionais,	com	a	efetivação	do	estudo	comparado,	no	âmbito	Jurídico	Luso	-
Brasileiro.

2	Água	DOCE:	BEM	jurídico	AMBIENTAL	e	RECURSO	NATURAL

A	 água	 doce	 é	 o	 elemento	 essencial	 manutenção	 da	 vida	 de	 todas	 as	 espécies,
mesmo	 com	 a	 imensidão	 de	 água	 em	 nosso	 planeta,	 esse	 elemento	 essencial	 está
associado	à	escassez	tanto	quantitativa	como	qualitativa.	O	contexto	atual	das	águas
doces	clamam	por	medidas	urgentes	de	proteção	ambiental	e	gerenciamento	desses
recursos.	Considerando	que	a	maioria	da	água	advém	dos	oceanos	que	quantificam
97	%	e	uma	pequena	porcentagem	de	3%	equivalem	a	ÁGUA	DOCE.		Da	margem
dos	2,7	%	são	formados	por	geleiras,	vapor	de	água	e	lençóis	existentes	em	grandes
profundidades	 (mais	 de	 800m),	 não	 sendo	 economicamente	 viável	 seu
aproveitamento	para	o	consumo	humano.	Então	somente	0,3%	do	volume	 total	de
água	 do	 planeta	 podem	 ser	 aproveitados	 para	 o	 nosso	 consumo,	 sendo	 0,01%
encontrados	em	fontes	superficiais	 (rios	e	 lagos)	e	o	 restante,	ou	seja,	0,29%,	em
fontes	subterrâneas	(poços	e	nascentes).(NEVES,2013,	p.	261-291).

Neste	sentido,	o	pequeno	volume	de	água	disponível	no	planeta	era	antes	um	bem
jurídico	 ambiental	 considerado	 inesgotável,	 mas	 hoje	 considerado	 um	 bem
ambiental	 limitado	 e	 prejudicado	 em	 seu	 ciclo	 natural	 por	 conta	 das	 moléstias
ambientais	 acometidas	 pela	 sociedade	 de	 risco	 e	 o	 desenvolvimento	 desenfreado.
Estudos	técnico–científicos	assinalam	que	a	água	doce	como	um	recurso	limitado	e
cada	vez	mais	escasso,	a	previsão	é	a	crise	hídrica	afete	dois	 terços	da	população
mundial	até	2025,	previsão	que	 já	considerada	 real	e	atual	de	algumas	 regiões	do
planeta.	 A	 escassez	 hídrica	 e	 poluição	 são	 os	 fatores	 da	 crise	 hídrica	 (BIRNIE;
BOYLE,	 2002,	 p.298).	 A	 escassez	 da	 água	 doce	 é	 visualizada	 como	 um	 grande
problema	 ambiental,	 que	 vem	 destacando-se	 nas	 pautas	 das	 agendas	 ambientais	 e
políticas	se	evidenciando	uma	preocupação	global.

As	 implicações	 ocasionadas	 pela	 escassez	 hídrica	 consideradas	 em	 quantidade	 e



qualidade	são	 fatores	promovidos	pela	sociedade	de	 risco,	em	conjunto	com	uma
série	 de	 problemáticas	 de	 grandes	 escalas	 como,	 por	 exemplo,	 o	 crescimento
demográfico,	o	consumo	desenfreado	e	consequentemente	o	uso	excessivo	de	água
em	 algumas	 regiões,	 uso	 excessivo	 de	 água	 em	 atividades	 como	 agricultura	 e
pecuária,	 a	 poluição	 das	 águas	 devido	 ao	 crescimento	 desorganizado	 das	 cidades
como	um	todo,	pelos	poluentes	emitidos	por	indústrias	e	atividades	de	mineração,	a
mudança	 climática	 na	 Terra	 que	 influência	 diretamente	 ao	 aumento	 dos	 períodos
crônicos	de	seca	(UITTO;	DUDA,	2002,	p.	365-278).

Sublinhamos	 um	 posicionamento	 publicado	 pela	 Igreja	 Católica	 através	 da	 Carta
Encíclica,	 em	 24	 de	 maio	 de	 2015,	 intitulado	 por	 Laudato	 Si,	 em	 que	 o	 Papa
Francisco,	 clama	 por	 mudanças	 comportamentais	 em	 favor	 do	 meio	 ambiente,
alertando	a	sociedade	sobre	a	as	problemáticas	ambientais	e	sequelas	ocasionadas
pela	destruição	dos	bens	ambientais.	A	preocupação	em	destaque	é	sobre	a	situação
da	 água,	 alertando	 sobre	 a	 escassez	 hídrica,	 a	 poluição,	 as	 consequências
ocasionadas	 ao	 ecossistema,	 e	mazelas	 que	 afetam	 os	 direitos	 sociais,	 afirmando
que	os	mais	pobres	são	os	mais	atingidos	pelos	problemas	ambientais	e	da	escassez
de	água,	destacando	também	sobre	o	perigo	da	privatização	de	um	recurso	cada	dia
mais	escasso	(PAPA	FRANCISCO,	2015,	p.	26)1.

No	 Brasil	 se	 encontra	 a	 maior	 reserva	 de	 água	 do	 Planeta,	 contendo
aproximadamente	8%	da	água	potável	existente	no	mundo,	Talvez	em	razão	da	sua
abundância	o	tratamento	legal	destinado	à	água	possui	dificuldade	aplicabilidade	de
sua	 legislação	e	diversas	 falhas.	Sendo	 isto	um	dos	motivos	que	 tem	gerado	uma
cultura	de	descaso	em	relação	à	água	disponível,	a	exemplo	da	falta	de	realização
de	 investimentos	necessários	ao	seu	uso	e	uma	proteção	mais	eficiente,	quanto	ao
saneamento	básico	e	redes	de	tratamento	(MADEIRO,	2015).	

Diante	da	extensão	territorial	do	país	em	algumas	regiões	é	sentido	o	efeito	da	crise
hídrica,	como	de	fato	 já	atinge	a	 região	Nordeste	e	atualmente	a	 região	Sudoeste,
problemas	 que	 constituídos	 por	 uma	 grande	 demanda	 populacional	 e	 industrial,
como	 também	 sobre	 os	 efeitos	 do	uso	desregrado,	 a	 não	 adoção	de	medidas	 que
evitem	a	poluição	e	a	não	aplicação	de	políticas	públicas	para	regrar	e	proteger	um
recurso	natural	limitado	e	escasso.

Já	em	Portugal,	houve	progresso	quanto	ao	tratamento	dos	rios,	que	governo	atual
reconhece	o	conjunto	de	esforço	de	vários	Governos,	que	permitiram	que	os	rios
portugueses	 tivessem	 uma	 qualidade	 melhor,	 mais	 ainda	 há	 muito	 a	 melhorar,
investindo	 ainda	 esforço	 grande	 de	 infraestrutura	 ao	 nível	 de	 saneamento	 básico,
que	passou	de	uma	taxa	de	cobertura	de	31%	no	início	da	década	de	1990	para	78%
da	aplicação	da	legislação	ambiental	(Público	Comunicação	Social,	2015).	



Vale	ressaltar	Portugal	é	membro	da	União	Europeia,	e	se	vincula	ao	atendimento
de	parâmetros	instituídos	pela	Diretiva	2000/60/CE,	que	tem	por	objetivo	central	o
enquadramento	para	melhoria	e	proteção	das	águas,	por	meio	de	gestão	e	medidas
que	 previnam	 e	 reduzam	 os	 níveis	 de	 poluição.	 A	 Diretiva	 do	 Quadro	 da	 Água
estabelece	 um	programa	 para	 o	 cumprimento	 dos	 objetivos,	 instruindo	 sobres	 os
mecanismos	a	 serem	adotados,	 estipulação	de	prazos	e	os	padrões	de	qualidade	a
serem	alcançados	(ROSSONI,	2011).

Portanto,	 a	 problemática	 que	 integram	 á	 água	 é	 formada	 por	 um	 composto
complexo	de	conflitos	interligados	entre	si.		Podemos	classificar	sinteticamente	que
esses	 conflitos	 estão	 associados	 com	 os	 problemas	 ambientais	 que	 afetam
diretamente	 os	 direitos	 sociais,	 refletida	 por	 carência	 de	 políticas	 públicas	 e
sistemas	 jurídicos	 ineficazes.	Situações	essas	que	devem	ser	 contornadas	com	um
conjunto	de	medidas	articuladas	para	a	preservação	do	meio	ambiente	e	promoção
dos	direitos	fundamentais.

A	água	componente	natural	com	valor	jurídico,	que	necessita	de	tutela	por	ser	um
bem	natural	que	abrange	tanto	a	proteção	ambiental	como	envolve	as	garantias	da
dignidade	 da	 pessoa	 humana.	 Neste	 sentido,	 por	 ser	 a	 água	 um	 elemento	 da
natureza,	ou	seja,	um	bem	natural,	esse	bem	pode	apresentar	perspectivas	distintas.
Essas	 distinções	 apresentadas	 ao	 tratamento	 dos	 componentes	 da	 natureza,	 que
podem	 parecer	 sinônimas,	 porém	 trata-se	 de	 categorias	 distintas	 que	 são	 os	 bens
naturais,	recurso	natural	e	bem	ambiental.

Os	ensinamentos	de	Amado	Gomes	(2014,	p.24-25),	define	as	distinções	como:	a)
Bem	Natural,	como	elemento	da	natureza;	b)	Bem	Ambiental:	Elemento	da	natureza
especialmente	carecido	de	proteção,	por	razões	antrópicas	ou	naturais;	e	c)	Recurso
Natural:	 que	 compreende	 em	 Bem	 natural/bem	 ambiental	 com	 valor	 econômico
Desse	modo,	o	conceito	de	Recurso	Natural	definido	por	Loureiro	Bastos	(2004,	p.
134-154),	 constitui	 “recurso	 natural	 qualquer	 elemento	 da	 natureza	 que	 possa	 ser
útil	à	espécie	humana	em	determinadas	condições	tecnológicas,	econômicas,	sociais
e	ambientais”.

Isto	que	á	água	corresponde	a	um	bem	natural	considerado	em	duas	perspectivas:
com	valor	em	si	e	para	o	equilíbrio	do	ecossistema,	na	dimensão	de	bem	ambiental
e	 possuindo	 um	 valor	 econômico	 e	 essencial	 para	 a	 sobrevivência	 humana	 na
dimensão	de	recurso	natural.	

A	 síntese	 dos	 principais	 eventos	 da	 evolução	 da	 água	 apresentada	 nos	 principais
documentos	internacionais,	que	contribuíram	para	construção	de	paradigmas	sobre
a	 concepção	 da	 água	 que	 foram	 se	 estruturando	 na	 sequencia	 de	 acordo	 com	 os



ensinamentos	 de	 Neves,	 classificando	 em	 a	 Água	 como	 um	 recurso	 natural;	 a
Água	 como	um	bem	 econômico	 e	 da	Água	 como	 um	Direito	Humano	 (NEVES,
2013,	p.	261-291),	que	serão	apresentadas	a	seguir.

Em	primeiro	lugar	está	o	paradigma	que	designa	a	água	como	um	recurso	natural,
passando	de	componente	da	natureza	antes	era	considerado	ilimitado	e	inesgotável,
passando	a	ser	um	recurso	natural	escasso	em	algumas	regiões,	criando-	se	assim	a
necessidade	 de	 ser	 sujeito	 à	 regulação	 e	 proteção	 ambiental	 atendendo	 os
requisitos	consagrados	na	Declaração	de	Estocolmo	em	1972.

Em	segundo,	é	que	água	tem	premissa	de	bem	econômico	sujeito	a	comercialização
no	 mercado	 e	 sujeito	 às	 regras	 da	 oferta	 e	 procura,	 sujeita	 a	 exploração	 com
objetivo	da	maximização	do	lucro.		Este	paradigma	foi	consagrado	na	Conferência
de	 Dublin	 de	 1992,	 designadamente	 no	 seu	 princípio	 Quatro,	 levando	 a	 sua
interpretação	discussões	polêmicas.		A	relevância	desta	concepção	é	a	privatização
da	água	e	dos	sistemas	de	saneamento.

Um	caso	de	privatização	vem	sendo	confrontada	na	Irlanda	que	a	Administração	da
rede	de	abastecimento	de	água	potável	foi	repassada	para	um	uma	empresa	privada
Irisd	Water,	que	em	2013	assumiria	a	operação,	gestão	e	administração	da	rede	de
abastecimento	de	água	incluindo,	a	nova	cobrança	sobre	o	consumo.	Esse	episódio
vem	ao	longo	dos	meses	vem	causando	descontentamento	e	protestos	por	parte	da
população	em	todo	o	país,	devido	a	implicação	da	inclusão	de	uma	sobretaxa	para	o
acesso	a	água,	uma	vez	que	até	a	data	o	consumo	de	água	era	cobrado	indiretamente
por	 impostos	municipais,	 para	 quais	 não	 foram	 anunciados	 qualquer	 redução.	As
consequências	 dessa	 medida	 é	 uma	 sobrecarga	 significativa	 na	 população
economicamente	 desfavorecida.	 	 Por	 outro	 lado,	 na	 Irlanda	 tem	 sido	 confrontada
com	 problemas	 na	 rede	 de	 abastecimento	 de	 água	 potável	 ao	 longo	 das	 últimas
décadas.	Devido	à	 falta	de	manutenção,	esta	 infraestrutura	encontra-se	antiquada	e
apresenta	 graves	 ineficiências,	 estimando	 desperdícios	 e	 em	 algumas	 regiões
contaminações	microbiológicas.	A	avaliação	controvérsia	da	privatização	da	água
poderá	ser	prejudicial	ou	benéfica	a	para	a	população	de	um	país	(BRAZ,	2015).

Umas	 das	 polêmicas	 estariam	 em	 torno	 da	 apropriação	 de	 um	 bem	 público,	 o
aumento	significativo	dos	preços	das	águas,	consequentemente	não	sendo	acessível
aos	 mais	 pobres	 e	 também	 a	 falta	 de	 investimento	 na	 infraestrutura	 da	 rede	 de
distribuição.	

Neste	sentido,	leciona	Alexandra	Aragão	:

(...)	 os	 valores	 naturais,	 decorrem	 também	 a	 Constituição	 o	 dever	 de



serem	 usados	 parcimoniosamente,	 através	 de	 uma	 extracção	 e	 consumo
necessário,	 instrumentos	 fiscais	 para	 conciliar	 a	 protecção	 ambiental
como	melhoria	da	qualidade	de	vida.	(...)	um	dos	princípios	de	gestão	é	o
princípio	do	valor	econômico	da	água,	“	por	força	do	qual	se	consagra	o
reconhecimento	 da	 escassez	 actual	 ou	 potencial	 deste	 recurso	 e	 a
necessidade	de	garantir	a	sua	utilização	economicamente	eficiente,	com	a
recuperação	 dos	 custos	 dos	 serviços	 de	 águas,	 mesmo	 em	 termos
ambientais	 	 e	 de	 recursos	 ,	 e	 tendo	por	 base	 os	 princípios	 do	poluidor-
pagador	e	do	utilizador-pagador.”	(ARAGÃO,	2012	,	p.11-41).

O	 terceiro	 paradigma	 é	 o	 da	 incidência	 da	 água	 como	 um	 direito	 humano,	 que
representa	uma	evolução	do	direito	internacional	da	água,	que	revela	novos	valores
como	uma	questão	político-social	e	de	dignidade	humana.	O	direito	humano	à	água
estabelece	medidas	estruturais	como	o	acesso,	disponibilidade,	não	descriminação	e
estimula	 os	 processos	 deliberativos	 como	 a	 inclusão	 da	 participação	 pública	 e
informação.	 Contudo,	 diante	 dos	 paradigmas	 apresentados	 a	 água	 como	 bem
jurídico	 essencial,	 deve	 ser	 tratada	 como	 especialmente	 um	bem	 social	 e	 cultural
como	 a	 necessidade	 de	 proteção	 ambiental	 e	 não	 exclusivamente	 como	 um	 bem
econômico.

3	A	Incorporação	da	Água	nos	Direitos	Humanos	

A	inclusão	do	direito	á	água	como	um	direito	humano	é	considerado	um	novo	ciclo
jurídico	do	direito	internacional	da	água,	uma	evolução	que	trouxeram	mecanismos
para	 a	 mudança	 de	 paradigmas	 que	 antes	 tinha	 a	 perspectiva	 de	 um	 direito
direcionado	 dos	 Estados	 soberanos,	 e	 agora	 passam	 a	 ser	 rendidos	 pela
incorporação	da	água	nos	direito	humano	colocando	os	 indivíduos	como	sujeitos
de	direito.

A	definição	jurídica	dos	Direitos	humanos	apresenta-se	uma	dificuldade,	devido	o
termo	possuir	um	conceito	vago	e	impreciso	(SARLET,	2012,	p.50).	Portanto	a	sua
definição	 é	 a	 própria	 da	 existência	 humana	 (HUNT,	 2009,	 p.24).	 Segundo	 o
doutrinador	 brasileiro	 Sarlet	 (2012,	 	 p.50-51)	 afirma	 que	 dignidade	 como	 uma
“qualidade	 integrante	 e	 irrenunciável	 da	 própria	 condição	 humana,	 a	 dignidade
pode	(e	deve)	ser	reconhecida,	respeitada,	promovida	e	protegida,	não	podendo	ser
criada,	concedida	ou	retirada”.

A	 consagração	 do	 direito	 humano	 à	 água	 foi	 a	 partir	 da	 formulação	 dos
Comentários	 Geral	 nº	 15	 de	 2002	 do	 Pacto	 Internacional	 sobre	 Direitos



Econômicos,	 Sociais	 e	 Culturais	 (PIDESC)	 e	 concretizado	 com	 a	 Resolução	 n.º
64/292,	 implantada	 pela	 Assembleia	 Geral	 da	 Organização	 das	 Nações	 Unidas
(ONU),	 em	 28	 de	 julho	 de	 2010.	 Ressaltando	 que	 os	 instrumentos	 são	 apenas
enunciativos	e	não	vinculativos	(soft	 law).	Destarte	que	anteriormente	não	possuía
nenhum	 instrumento	 mencionava	 de	 forma	 explicita	 este	 direito	 humano	 à	 água,
sendo	apenas	visualizado	um	pré-requisito	para	viabilizar	a	concretização	de	outros
direitos	humano	(ONU,	2002).		

O	direito	humano	à	água	 tem	como	principal	alvo	garantir	o	princípio	basilar	da
dignidade	 da	 pessoa	 humana	 e	 a	 vida,	 permitindo	 através	 do	 princípio	 da
universalidade	 o	 acesso	 e	 disponibilidade	 suficiente	 da	 água	 potável	 para	 uso
pessoal	e	doméstico,	um	direito	inalienável	e	interdependente.	A	água	é	essencial	a
diversas	finalidades,	pois	além	de	ser	um	direito	de	uso	pessoal	e	doméstico,	é	uma
forma	 de	 garantir	 outras	 necessidades	 que	 são	 conferidas	 para	 o	 desempenho
progressivo	das	metas	do	Pacto	 Internacional	dos	Direitos	Econômicos,	Sociais	e
Culturais.	 Por	 exemplo,	 a	 água	 é	 necessária	 para	 produzir	 alimentos	 (direito	 à
alimentação	 adequada)	 e	 garantir	 a	 higiene	 ambiental	 (direito	 à	 saúde).	A	 água	 é
essencial	para	garantir	meios	de	vida	e	desfrutar	de	certas	práticas	culturais	(ONU,
2002).

Destarte	que	a	primazia	do	direito	humano	à	água	 tem	por	necessidade	garantir	o
uso	pessoal	e	doméstico	a	água,	medidas	atribuídas	pela	qualidade	da	água	de	forma
que	 evitem	 doenças	 e	 na	 acessibilidade	 em	 termos	 de	 garantir	 as	 necessidades
básicas	e	dos	meios	de	subsistência.	O	direito	ao	saneamento	é	considerado	outro
direito	autônomo,	porém	 interligado	ao	direito	à	água.	A	característica	do	direito
ao	 saneamento	 é	 entendida	 por	 um	 sistema	 que	 se	 destina	 a	 recolha,	 transporte,
tratamento,	 eliminação	 ou	 reciclagem	 de	 resíduos.	 Na	 ótica	 do	 Direito	 humano,
trata-se	 de	 um	meio	 de	 garanti	 a	 dignidade	 da	 pessoa	 humana,	 proporcionando	 a
saúde,	moradia,	a	intimidade	e	a	higiene	social	(ALBUQUERQUE,2014).

A	 Resolução	 64/292	 da	 Assembleia	 Geral	 da	 ONU	 de	 2010	 foi	 definitivamente
reconhecida	em	âmbito	 internacional	“o	direito	à	água	potável	e	ao	saneamento	é
um	direito	essencial	para	o	pleno	gozo	da	vida	e	de	todos	os	direitos	humanos”.	É
considerado	um	avanço	 importante	pelo	 fato	de	 ser	um	 instrumento	 internacional
que	 reconheceu	 e	 formalizou	 o	 direito	 à	 água	 no	 rol	 de	 direitos	 elencados	 aos
Direitos	 Humanos.	 	 Observa-se	 que	 a	 resolução	 não	 apresenta	 uma	 extensão
normativa	 em	 comparação	 com	 os	 Comentários	 Geral	 nº	 15,	 do	 ponto	 de	 vista
jurídico	apenas	revalidou	os	documentos	anteriores	(ONU,	2002)	que	simulavam	a
compreensão	do	direito	humano	a	água.	

A	 Resolução	 64/262	 da	 ONU	 incluiu	 deveres	 aos	 Estados	 e	 Organizações



Internacionais	 para	 fornecer	 recursos	 financeiros,	 capacitação	 institucional	 e
transferência	 de	 tecnologia,	 baseados	 pelos	 os	 princípios	 da	 cooperação
internacional,	 em	 particular	 aos	 países	 em	 desenvolvimento,	 para	 intensificar
esforços	 e	 proporcionar	 à	 população	 o	 acesso	 à	 água	 potável	 acessível	 e
saneamento	(ONU,	2010).

A	centralidade	do	conteúdo	normativo	tem	por	principal	objetivo	a	efetivação	plena
da	 dignidade	 da	 pessoa	 humana,	 um	 padrão	 adequado	 de	 vida	 e	 subsistência.	 A
compreensão	do	conteúdo	normativo	do	direito	humano	à	água	é	formada	por	um
conjunto	 de	 princípios	 fundamentais	 (ONU,	 2010)2,	 de	 normas	 de	 adequação	 que
são	atribuídas	tanto	em	âmbito	interno	e	internacional,	delimitando	recomendações,
práticas	de	gestão	dos	recursos	hídricos	e	abastecimento	de	água,	incorporação	de
políticas	públicas	para	a	concretização	plena	dos	direito	correspondentes	ao	acesso
à	água	e	saneamento.

4	O	Direito	à	água	e	sua	aplicação	como	Direito	Fundamental	e	o	Direito	(Dever)
ao	Ambiente

A	 inclusão	 da	 matéria	 ambiental	 nas	 Cartas	 Luso–Brasileira	 é	 considerada	 uma
nova	 decorrência	 do	 Estado	 Constitucional,	 sendo	 influenciadas	 por	 uma	 nova
conscientização	ecológica	advindas	transformações	do	conteúdo	jurídico-social.	O
advento	do	Estado	Constitucional	Ecológico	além	de	ser	composto	por	dever	ser	do
Estado	de	Direito	(AGRA,	2010,	p.09)3	Democrático	Social,	tem	o	compromisso	de
ser	 regido	 por	 princípios	 ecológicos.	 Então	 as	 Constituições	 Ecológicas	 foram
concretizadas	 influenciadas	 por	 um	 panorama	 de	 um	 Estado	 Ambiente	 Mundial
(CANOTILHO,	2001,	p.09-16).

A	 inclusão	do	direito	ao	ambiente	ecologicamente	equilibrado	na	seara	do	núcleo
da	dignidade	da	pessoa	humana	traz	um	renovo	emergindo	uma	nova	dimensão	de
direitos	 fundamentais	 e	 admissão	 do	 Estado	 Socioambiental.	 Para	 entender	 a
concepção	 do	 Estado	 Socioambiental,	 reportaremos	 aos	 modelos	 de	 Estado	 de
Direito.

O	Estado	Liberal	 tem	por	 reconhecimento	dos	diretos	de	cunho	negativo,	modelo
este	definido	na	proteção	dos	indivíduos	conta	as	agressões	estatais.	A	composição
desta	 primeira	 geração	 de	 direitos	 possuindo	 características	 de	 cunho	 individual,
como	 o	 direito	 à	 vida,	 a	 liberdade,	 a	 propriedade.	 O	 Estado	 Social,	 em	 por
consagração	 de	 um	 caráter	 prestacional,	 através	 de	 realização	 de	 tarefas	 sociais,
econômicas	 e	 culturais,	 postura	 esta	 que	 o	 Estado	 desempenha	 através	 da	 função



administrativa	com	a	promoção	da	proteção	dos	indivíduos	e	a	garantia	dos	direitos
sociais	 (ADEODATO,	 2010,	 p.183-184)4	 como,	 educação,	 trabalho,	 saúde,
segurança	social		(PEREIRA	DA	SILVA,	2002,	p.23).

De	 acordo	 com	 os	 ensinamentos	 de	 Vasco	 (2002,	 p.18)	 o	 Estado	 Social	 era
desconhecido	 em	 absoluto	 o	 problema	 da	 ecologia,	 imbuído	 como	 estava	 da
“ideologia	 otimista”	 do	 crescimento	 econômico,	 como	 milagre	 criador	 do
progresso	e	de	qualidade	de	vida.

O	 Estado	 Socioambiental	 tem	 por	 essência	 a	 modernização	 do	 principio	 da
dignidade	 da	 pessoa	 humana,	 incluindo	 a	 necessidade	 da	 efetivação	 da	 temática
ambiental	em	consonância	com	os	demais	Direitos	humanos.	Neste	sentido,	tem	por
afirmativa	 o	 aprimoramento	 do	 Estado	 Social,	 com	 a	 inclusão	 ecológica,	 que
reconhecendo	 a	 junção	 das	 duas	 dimensões	 (social	 e	 ecológica)	 em	 um	 mesmo
sistema	jurídico	(GONÇALVES,	2012,	p.	331-371).	

Contudo,	as	gerações	de	direitos	humanos	são	consideradas	sequências	históricas	e
a	 inclusão	 de	 novas	 necessidades	 de	 direitos	 humanos,	 porém	 essas	 gerações	 de
direitos	 que	 sucedem	 não	 anulam	 as	 anteriores,	 ou	 seja,	 com	 a	 prerrogativa	 de
substituir	as	anteriores	e	também	não	se	trata	de	um	somatório	de	direitos,	mas	uma
interconectividade	 desses	 direitos	 de	 forma	 harmônica	 e	 concordância	 prática.
Essas	 gerações	 de	 direito	 são	 configuradas	 num	 enriquecimento	 constante	 em
resposta	as	novas	exigências	agregado	ao	princípio	da	dignidade	da	pessoa	humana
(MIRANDA,	 2000,	 p.	 25).	 Observa-se	 a	 Teoria	 da	 Indivisibilidade	 dos	 Direitos
Fundamentais,	 apresentada	 por	 Vasco	 Pereira	 da	 Silva	 (2011,	 p.	 553-583),	 que
defende	a	Unidade	da	categoria	de	direitos	fundamentais,	vejamos:	

Mas	a	provar	que	as	dimensões	históricas	e	axiológicas	se	completam	-,
este	 esforço	 de	 alargamento	 e	 de	 reconstrução	 jurídica	 da	 teoria	 dos
direitos	 fundamentais	 contribui	 para	 fazer	 realçar	 a	 renovada	 “unidade”
das	categorias	dos	direitos	fundamentais,	a	dois	níveis:	1.	O	da	identidade
axiológica	 de	 todos	 os	 direitos	 fundamentais.	 Pois,	 sejam	 eles	 da
primeira,	 da	 segunda	 ou	 da	 terceira	 geração,	 os	 direitos	 fundamentais
constituem	 a	 resposta	 jurídico-constitucional	 adequada	 ao	 problema	 da
proteção	da	dignidade	da	pessoa	humana,	o	qual	vai	evoluindo	(no	tempo
e	no	espaço)	em	função	de	novas	agressões	e	desafios	colocados	pela	vida
social;	 2.	 O	 da	 identidade	 estrutural	 de	 todos	 os	 direitos	 fundamentais,
pois	 todos	 eles	 se	 podem	 apresentar	 simultaneamente	 uma	 vertente
negativa	 e	 uma	 vertente	 positiva,	 assim	 como	 também	 uma	 dimensão
subjectiva	e	objectiva.



A	concepção	ética	do	antropocentrismo	alargado	 tem	por	modelo	predominante	a
responsabilidade	 do	 ser	 humano	 pela	 natureza,	 da	 qual	 faz	 parte,	 sendo
indispensável	à	proteção	do	ambiente	como	também	uma	forma	de	garantir	o	futuro
do	homem,	sendo	este	o	“guardião	cuidadoso”	da	bioesfera	(GONÇALVES,	2012,
p.	331-371);	(SILVA,	2010,	p.82)5.	É	nesta	mesma	linha,	o	professor	Vasco	Pereira
denomina	 o	 antropocentrismo	 ecológico,	 criado	 a	 parti	 da	 função	 subjetiva	 e
objetiva	ao	ambiente	o	que	veremos	adiante.

As	 Cartas	Magnas	 Luso–Brasileiras	 constitucionalizaram	 a	matéria	 ambiental	 em
um	 capítulo	 próprio	 designado	 de	 “Ordem	 Social”,	 com	 as	 disposições	 sobre	 o
ambiente	 no	 artigo	 225º	 e	 na	 Constituição	 Portuguesa	 também	 foi	 colocada	 em
capítulo	dos	“direitos	e	Deveres	Sociais”	em	seu	artigo	66º.	O	contexto	apresentado
tem	por	 convergência	 dos	 direitos	 sociais	 ampliados	 com	 inclusão	 ecológica	 em
um	mesmo	 sistema	 jurídico-político	 constitucional	 (FENSTERSEIFER;	 SARLET,
2010,	p.13).

As	 Constituições	 Luso-Brasileiras	 incluiu	 no	 tratamento	 constitucional	 em	 uma
dupla	perspectiva	definida	na	dimensão	objetiva	que	tem	por	deveres	direcionados
aos	 Estados,	 quanto	 à	 dimensão	 subjetiva	 (CANOTILHO,	 1998,	 p.	 1214-1216),
caracterizada	 pelo	 direito	 fundamental	 ao	 ambiente,	 características	 das
Constituições	Ecológica	(PEREIRA	DA	SILVA,	2002,	p.63).	

A	 esfera	 da	 dimensão	 subjetiva	 é	 defina	 pelo	 direito	 fundamental	 ao	 ambiente	 de
vida	humano	sadio	e	ecologicamente	equilibrado	e	à	qualidade	de	vida	projetada	no
artigo	 66º	 da	 Constituição	 Portuguesa	 (PEREIRA	 DA	 SILVA,	 2001,	 p.	 189-223);
(CONDESSO,	 2014,	 p.	 09-10)	 e	 no	 artigo	 225º	 da	 Constituição	 Brasileira
(MIRANDA,	2010,	p.25-44).	O	direito	fundamental	ao	ambiente	exige	do	Estado	por
força	de	prestações	positivas,	a	promoção	de	um	ambiente	sadio	e	ecologicamente
equilibrado	 e	 o	 controle	 de	 ações	 que	 causem	 degradação	 ao	 Ambiente
(MIRANDA;	MEDEIROS,	2010,	p.1245).	

A	 dimensão	 subjetiva	 é	 contrariada	 de	 forma	 mais	 restritiva	 por	 Carla	 Amado
Gomes,	que	define	que	o	direito	subjetivo	é	classificado	como	um	posicionamento
constitucional	 egoísta	 e	 longe	da	perspectiva	 solidarista	que	envolve	o	 sentido	da
gestão	dos	bens	ambientais,	e	defende	que	a	melhor	consideração	doutrinaria	seria
ver	 no	 direito	 do	 ambiente	 direito-dever	 apenas	 de	 utilização	 racional	 dos	 bens
ambientais,	afastando	o	direito	humano	ao	ambiente	 (AMADO	GOMES,	2005,p.7-
33).	

Porém	 o	 posicionamento	 instituído	 no	 perfil	 das	 Constituições	 ecológicas
Portuguesa	((CONDESSO,	2014,	p.18)	e	Brasileira	conduz	a	posição	da	dimensão



subjetiva	de	forma	mais	adequada.	Considerando	que	se	torna	incongruente	afastar
do	 núcleo	 do	 princípio	 da	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 o	 direito	 ao	 ambiente
ecologicamente	 equilibrado	 e	 sadio,	 diante	 que	 a	 afirmação	 desta	 sentença
apresentada	 pelos	 textos	 constitucionais	 é	 essencial	 para	 efetivação	 de	 direitos
fundamentais	 como	 a	 vida,	 a	 saúde	 e	 outros	 compreendidos	 classificados	 no	 rol
fundamental.	

Assim	 sendo,	 o	 direito	 fundamental	 ao	 ambiente	 ganha	 um	 valor	 primordial	 no
texto	constitucional	no	sentido	que	a	prevalecia	da	proteção	ambiental,	sendo	assim
ilícito	 o	 tratamento	 tanto	 pelo	 particular	 ou	 ente	 público	 como	 um	 valor
subsidiário,	acessório,	menor	ou	desprezível	(BENJAMIN,	2008,	p.98).

Ressalta-se	que	o	direito	fundamental	ao	ambiente,	não	se	trata	apenas	da	lógica	do
direito	dirigido	ao	Estado	ou	perante	este,	mais	possui	uma	essência	de	um	direito
circular	que	envolve	o	“dever”	de	todos,	ou	seja,	promove	uma	aproximação	entre
o	cidadão	e	o	Estado	para	a	proteção	ambiental,	de	modo	que	 também	legitima	o
cidadão	 a	 exigir	 do	 Estado	 a	 defesa	 do	 ambiente,	 resultando	 a	 estimulação	 da
participação	 no	 acompanhamento	 de	 políticas	 públicas	 ambientais	 (MIRANDA;
MEDEIROS,	2010,	p.1348).	

A	dimensão	objetiva	instituída	nas	Constituições	ecológicas	tem	por	prerrogativas	a
concretização	 dos	 princípios	 constitucionais	 ambientais	 e	 valoração	 dos	 bens
jurídicos	 ambientais,	 com	 a	 principal	 função	 a	 atuação	 e	 aplicação	 do	 direito
destinada	 aos	 Entes	 Estatais.	 Neste	 sentido	 são	 atribuídas	 disposições	 para
concretização	 do	 Direito	 Constitucional	 Ambiental	 na	 esfera	 dos	 três	 poderes
estatais	como	o	Executivo,	Administrativo	e	Judiciário	(PEREIRA	DA	SILVA,	2002,
p.63-65),	vejamos:

Vejamos	 a	 disposições	 ambientais	 objetivas	 nas	 três	 poderes	 estatais	 “a)
que	o	legislador	tem	o	dever	de	emitir	as	normas	necessárias	à	realização
dos	 princípios	 e	 das	 disposições	 constitucionais	 relativas	 ao	 ambiente.
dever	este	que,	se	não	for	atempadamente	realizado,	 implica	a	existência
de	uma	 inconstitucionalidade	por	omissão,	da	mesma	forma	com	o	seus
cumprimento	deficiente,	violando	as	estatuições	ou	os	parâmetros	da	 lei
fundamental,	 é	 gerador	 de	 inconstitucionalidade	 por	 acção;	 b)	 que	 a
Administração	 se	 encontra	 vinculada	 pelas	 normas	 e	 princípios
constitucionais	 em	 matéria	 ambiental,	 uma	 vez	 que	 o	 princípio	 da
legalidade	da	actuação	administrativa	não	significa	apenas	a	submissão	à
lei	mas	ao	direito	no	 seu	conjunto.	C)	que	os	 tribunais,	na	 sua	 tarefa	de
julgamento	 dos	 litígios,	 devem	 concretizar	 as	 normas	 e	 os	 princípios
constitucionais	 em	 matéria	 de	 ambiente,	 tanto	 no	 que	 respeita	 à



interpretação	 e	 integração	 das	 lacunas	 da	 lei,	 quer	 relativamente	 aos
juízos	de	prognose	ou	de	ponderação	de	valores	e	de	interesses	(que	não
podem	 esquecer	 a	 consideração	 dos	 “bens	 jurídicos”	 ambientais),	 quer
ainda	 no	 que	 concerne	 à	 adaptação,	 ou	 mesmo	 à	 criação,	 dos	 meios
processuais	 adequados	 a	 garantir	 a	 tutela	 plena	 e	 efectiva	 dos	 valores
fundamentais	em	questão.”

A	dupla	dimensão	do	conteúdo	dos	direitos	fundamentais	ao	ambiente	nos	textos	das
Cartas	 Constitucionais	 Luso-Brasileiras	 tem	 por	 síntese	 a	 conexão	 dos	 direitos
fundamentais	ao	ambiente	ecologicamente	equilibrado	e	sadio	abrangendo	a	 todas
as	 pessoas,	 porém	 com	 a	 atribuição	 da	 conjuntura	 essencial	 do	 direito-dever,
impondo	 a	 proteção	 do	 ambiente	 através	 de	 regras	 e	 princípios	 fundamentais
ambientais	 (CANOTILHO,	 2001,	 p.	 09-16);	 (PEREIRA	 DA	 SILVA,	 2001,p.	 189-
223)6	que	vinculam	o	indivíduo	e	a	coletividade	a	ao	lado	do	Poder	público	o	dever
de	preservar	e	proteger	o	ambiente	para	o	aproveitamento	das	presentes	e	 futuras
gerações.	

Diante	 os	 critérios	 das	 dimensões	 subjetivos	 e	 objetiva	 apresentados	 surge	 à
indagação	sobre	a	questão	do	interesse	de	proteção	jurídica	do	ambiente,	seria	um
direitos	 subjetivos	 públicos	 ou	 individuais?	 De	 acordo	 com	 os	 ensinamentos	 de
Jorge	Miranda	(2014,	p.84)	afirma	que	a	consagração	constitucional	do	direito	do
ambiente	 é	 notoriamente	 difusa,	 no	 sentido	 de	 ampliação	 dos	 direitos	 difusos
“Trata-se	de	necessidades	comuns	e	conjunto	mais	ou	menos	largo	e	indeterminado
de	indivíduos	e	que	somente	podem	ser	satisfeita	numa	perspectiva	comunitária	nem
são	interesses	públicos,	nem	interesses	individuais,	ainda	que	possam	repercutir-se
de	modo	específico,	direta	ou	diretamente	nas	esferas	jurídicas	destas	ou	daquelas
pessoas”.	

Do	ponto	de	vista	da	concepção	de	Vasco	Pereira	(2002,	p.27)	este	não	considera	a
defesa	do	Direito	Subjetivo	Público	como	única,	afirmando	a	“lógica	da	proteção
jurídica	 individual,	 partido	 dos	 direitos	 fundamentais,	 e	 considerando	 que	 as
normas	reguladoras	do	ambiente	se	destinam	também	à	proteção	dos	interesses	dos
particulares,	que	desta	forma	são	titulares	de	direitos	subjetivos	públicos”.	

Consideramos	 que	 a	 ampliação	 dos	 direitos	 subjetivos	 para	 esfera	 individual,
configura	a	revalidação	da	própria	dignidade	humana	e	a	máxima	vênia	da	proteção
ambiental,	 observando-se	 que	 os	 interesses	 particulares	 ao	 ambiente
ecologicamente	equilibrado	e	sadio	têm	o	caráter	de	transbordar	para	a	coletividade
(PEREIRA	DA	SILVA,	2002,	p.	104).	

Neste	sentido,	a	utilização	das	considerações	apresentadas	sobre	dupla	perspectiva



definida	 na	 dimensão	 objetiva	 e	 subjetiva	 e	 sobre	 as	 breves	 exposições	 sobre	 a
inclusão	do	direito	 ao	 ambiente	 que	 acentuou	o	Estado	Constitucional	Ecológico,
antes	da	explanação	 sobre	o	direito	água	como	 fundamental	 tem	por	diagnosticar
que	esse	componente	ambiental	faz	parte	da	proteção	integrada	do	ambiente.

Neste	sentido,	reportamos	aos	ensinamentos	de	Canotilho	que	define	que	o	Estado
Constitucional	 Ecológico	 pressupõe	 uma	 concepção	 integrada	 ou	 interativa	 do
ambiente	e,	consequentemente,	um	direito	integrado	e	integrativo	do	ambiente.	Essa
concepção	 tem	 por	 desígnio	 apontar	 a	 necessidade	 de	 uma	 proteção	 integral	 e
ordenada	do	ambiente,	de	forma	que	não	reduza	à	defesa	isolada	dos	componentes
ambientais	naturais	como	a	exemplo	o	componente	ambiental	da	investigação	deste
trabalho	que	é	água	(CANOTILHO,	2001,	p.	09-16).

Antes	de	prosseguir	sobre	a	exposição	do	quesito	do	direito	fundamental	á	água	nas
constituições,	devemos	descodificar	de	forma	sucinta	a	diferenciação	dos	Direitos
Humanos	 com	 os	 Direitos	 Fundamentais.	 Segundo	 os	 doutrinadores	 Gomes
Canotilho	e	Vital	Moreira	(2007,	p.	240	apud	ALEXANDRINO,	201,	p.	35)	afirmam
que	 os	 direitos	 fundamentais	 são	 os	 direitos	 constitucionalmente	 positivados	 e
juridicamente	garantidos	no	ordenamento	jurídico	interno,	enquanto	os	direitos	do
homem	 são	 os	 direitos	 de	 todas	 as	 pessoas	 ou	 coletividades	 de	 pessoas
independentes	 da	 sua	 positivação	 jurídica	 nos	 ordenamentos	 políticos-estaduais.
Diante	do	reconhecimento	internacional	do	direito	humano	à	água,	reportamos	para
a	 inclusão	 deste	 direito	 em	 âmbito	 dos	 direitos	 fundamentais	 nas	 Constituições
Luso-Brasileiras.

A	 consolidação	 do	 Direito	 fundamental	 a	 água	 ocasionou	 reação	 e	 opiniões
divergentes	 a	 esse	 direito	 fundamental.	Alguns	 autores	 citados	 por	Alves	Correia
apresentam	 exemplo	 dessas	 oposições.	 O	 autor	 Matthieu	 Birker,	 afirma	 que	 não
existe	 verdadeiramente	 um	 direito	 fundamental	 autônomo	 à	 água	 no	 direito
internacional	e	europeu	dos	direitos	do	homem,	embora	sublinhe	que	o	acesso	dos
seres	 humanos	 àquele	 recurso	 vital	 pode	 beneficiar	 de	 uma	 proteção	 indireta	 no
campo	 de	 aplicação	 e	 de	 outros	 direitos	 fundamentais,	 como	 o	 direito	 a	 vida,	 o
direito	a	saúde,	o	direito	a	dignidade	da	pessoa	humana	e	o	direito	a	um	ambiente
sadio,	e	através	da	limitação	restrição	ou	ablação	de	outros	diretos	constitucionais	e
internacionalmente	garantidos,	como	o	direito	de	propriedade	(MATTHIEU,	2010,
p.	67-69	apud	CORREIA,	2012,	p.	335-354).	

As	considerações	do	doutrinador	Henri	Smets,	defende	claramente	a	existência	de
um	direito	 fundamental	 autônomo	a	 água	 como	direito	oficialmente	 reconhecido,
desde	 logo,	 pela	Resolução	 da	Assembleia	Geral	 das	Nações	Unidas,	 de	 julho	 de
2010,	 que	 reconhece	 que	 o	 direito	 à	 água	 potável	 e	 ao	 saneamento	 básico	 é	 um



direito	 fundamental,	 essencial	 ao	 pleno	 gozo	 da	 vida	 e	 ao	 exercício	 de	 todos	 os
direitos	do	homem,	porém	afirma	que	se	trata	ainda	um	direito	indefinido	(HENRI
SMETS,	2012,	p.	17	–	33	apud	CORREIA,	2012,	p.	335-354).	

Neste	 sentido,	 consideramos	 que	 o	 direito	 à	 água	 é	 um	 direito	 fundamental
autônomo	e	não	visto	como	um	direito	acessório,	porém	articulado	com	os	direitos
do	núcleo	 essencial	da	dignidade	da	pessoa	humana	como	o	direito	 a	vida,	 saúde
alimentação	 possuindo	 sua	 relevância	 e	 quanto	 às	 prerrogativas	 ambientais	 em
temos	 de	 preocupa-se	 em	 garantir	 a	 proteção	 e	 preservação	 desse	 componente
natural	 (recurso	 natural)	 com	 a	 promoção	 socioambiental	 (VALADÃO,	 2013,	 p.
261-283).

O	direito	a	água	como	direito	fundamental	foi	reconhecido	por	Portugal	e	Brasil,
mas	 como	 seria	 visto	 esse	 direito	 fundamental	 no	 ordenamento	 jurídico	 interno?
Buscaremos	 apresentar	 nesta	 exposição	 apenas	 o	 enquadramento	 constitucional	 e
averiguar	os	pontos	de	afinidade	com	o	tratamento	ambiental.	

5	O	Enquadramento	Jurídico	do	Direito	fundamental	à	água

O	 direito	 a	 água	 é	 considerado	 matéria	 de	 regulação	 ambiental	 vertical	 e
consagrada	 pelas	 Nações	 Unidas	 como	 um	 direito	 humano,	 componente	 dos
direitos	 fundamentais	 incluso	 nos	 direito	 do	 Ambiente.	 Nos	 termos	 das
Constituições	Luso-Brasileiras	não	possuem	a	atribuição	do	direito	 fundamental	a
água	de	forma	explicita,	porém	o	direito	é	resguardado	perante	o	amparo	por	via
aberta	no	artigo	16º,	nº	2	da	Constituição	Portuguesa	de	1976	(CONDESSO,	2014,
p.	19),	,	e	no	termos	do	artigo	5º,	§	2º	da	Constituição	Brasileira	de	1988.

Esta	 inclinação	 tem	 por	 disposição	 o	 conceito	 materialmente	 aberto	 dos	 direitos
fundamentais	 no	 direito	 constitucional	 positivo	 configurado	 no	 modelo	 luso-
brasileiro.	 Por	 sua	 vez	 trata-se	 de	 que	 além	 do	 conceito	 formal	 de	 direitos
fundamentais,	 há	 um	 conceito	 material,	 que	 por	 existirem	 direitos	 que	 estão
consubstanciados	 no	 sistema	 fundamental	 da	 Constituição	 de	 um	 Estado,	 mesmo
não	constando	no	rol	de	direitos	fundamentais.	Neste	sentido,	mesmo	que	o	direito
fundamental	a	água	esteja	fora	do	catálogo,	por	reafirmação	de	sua	importância	tem
o	 condão	 de	 ser	 equiparados	 aos	 direitos	 formalmente	 (e	 materialmente)
fundamentais	(SARLET,,	2009,	p.	79-80).

Isto	 exposto,	 percebemos	 que	 o	 direito	 fundamental	 a	 água	 encontra-se	 como
elemento	 essencial	 para	 concretização	 dos	 direitos	 básicos	 instituídos	 nas



constituições	 como	 a	 exemplo	 dos	 direitos	 relacionados	 com	 os	 direitos
fundamentais	 essenciais	 como	 o	 direito	 à	 vida,	 saúde,	 alimentação,	 moradia,
educação,	direito	ao	ambiente	e	a	qualidade	de	vida.

Existe	 no	 Brasil	 uma	 Proposta	 a	 emneda	 a	 constituição	 para	 que	 seja	 incluído	 o
direito	 a	 água	 no	 rol	 dos	 direitos	 sociais,	 vejamos	 os	 ensinamentos	 de	 Barbosa
(2010,	p.	37-46)	:

Interpretando	a	Emenda	Constitucional	proposta,	compreende-se	que	o	art.
6º	pertence	ao	Título	II,	Dos	Direitos	e	Garantias	Fundamentais,	Capítulo
II,	Dos	Direitos	Sociais.	Em	resumo,	a	água	ao	ser	elevada	ao	âmbito	dos
Direitos	Sociais,	se	positivaria	como	um	Direito	Fundamental	da	Pessoa
Humana,	 tais	 como	 a	 educação,	 a	 saúde,	 o	 trabalho	 e	 a	 moradia.
Importante	 frisar	 que,	 na	 justificação	 da	 proposta	 de	 Emenda	 à
Constituição,	 a	 água	 é	 percebida	 como	 um	 bem	 imprescindível	 e
insubstituível	 e,	 exatamente	 por	 isso,	 é	 considerada	 um	 bem	 natural.
Ninguém	pode	ser	privado	do	acesso	à	água,	sob	pena	de	ser	violentado
em	sua	natureza.	O	não	acesso	à	água	põe	em	risco	o	direito	fundamental
à	 integridade	 física,	 à	 saúde	 e	 à	 vida.	 Em	 outras	 palavras,	 ainda	 como
justificativa,	reconhecer	a	água	como	um	direito	fundamental	implica	que
o	 Estado	 deva	 ser	 responsabilizado	 pelo	 seu	 provimento	 para	 toda	 a
população.	 “E	 implica,	 também,	 que	 o	 acesso	 à	 água	 não	 pode	 estar
sujeito	a	outras	estritas	regras	de	mercado,	mas	à	lógica	do	direito	à	vida.

A	concepção	da	integrada	do	ambiente	do	Estado	Constitucional	Ecológico,	tem	por
consideração	 o	 tratamento	 e	 proteção	 global	 do	 ambiente,	 no	 caso	 água,	 as
disposições	 atribuídas	 nos	 artigos	 e	 princípios	 ecológicos	 (prevenção,	 poluidor
pagador,	 desenvolvimento	 sustentável	 e	 do	 aproveitamento	 racional	 dos	 recursos
naturais)	 (PEREIRA	 DA	 SILVA,2002,	 p.65-75)	 das	 Constituições	 Portuguesa	 e
Brasileira,	tem	por	prerrogativa	garantir	a	proteção	do	ambiente	e	o	uso	sustentável
dos	recursos	naturais	(e	das	águas	doce)	para	assegurar	do	direito	das	presentes	e
futuras	gerações.

O	tratamento	constitucional	das	águas	é	endereçado	como	um	bem	de	uso	comum
de	todos,	porém	de	acordo	com	o	ponto	de	vista	integrado	do	ambiente,	possuindo
assim	 imunidade	 quanto	 se	 trata	 da	 apropriação	 do	 ambiente.	 Então	 a	 água,
componente	natural	 tem	por	paradigma	um	bem	de	 interesse	público,	munido	por
enquadramento	jurídico	especial,	enquanto	fator	essencial	para	existência	da	vida	e
consagrado	como	um	direito	fundamental	(SILVA,	2010,	p.	84).

Neste	sentido,	na	doutrina	brasileira	os	bens	públicos	são	denominados	como	todos



os	bens	que	pertencem	às	pessoas	jurídicas	de	Direito	Público,	isto	é,	à	União,	aos
Estados,	 ao	 Distrito	 Federal,	 aos	 Municípios,	 às	 respectivas	 autarquias	 e	 às
fundações	 de	 Direito	 Público,	 bem	 com	 os	 que,	 embora	 não	 pertencentes	 a	 tais
pessoas,	 estejam	 afetados	 à	 prestação	 de	 um	 serviço	 público.	O	 conjunto	 de	 bens
públicos	 forma	o	“domínio	público”,	que	 inclui	 tanto	bens	 imóveis	como	móveis
(MELLO,	2000,	p.	727).	

Neste	ângulo	a	dominialidade	das	águas	na	Constituição	Brasileira	de	1988,	inovou
deixando	de	ser	de	domínio	das	águas	públicas	de	uso	comum	do	povo	pertencente
aos	Municípios,	bem	como	as	águas	particulares	ou	comuns,	previstas	na	lei	civil	e
do	código	de	Águas,	passando	a	 ser	de	domínio	público,	dos	Estados	e	da	União
(PES,	2005,	p.	41-42).	

Na	 constituição	 	 Portuguesa	 no	 artigo	 84,	 nº	 2,	 é	 composto	 pela	 definição	 	 dos
titulares	dos	bens	dominiais	as	designadas	os		que	integram	o	domínio	público	do
Estado,	 o	 domínio	 público	 das	 regiões	 autônomas	 e	 o	 domínio	 público	 das
autarquias	 locais,	 bem	 como	 o	 seu	 regime,	 condições	 de	 utilização	 e	 limites.
Portanto	essas	prerrogativas	foram	atribuídas	na	Carta	Magna	Brasileira	de	1988	no
artigo	 20º,	 III,	 IV,	 V,	 VIII	 e	 26,	 I.	 Na	 Constituição	 Portuguesa	 de	 1976,	 impõe	 as
prerrogativas	do	domínio	público	no	artigo	84,	nº	1,	a)	e	c)	e	nº	2.	Portanto	foram
apresentadas	 apenas	 ilustrações	 quando	 a	 dominialidade	 das	 águas,	 não	 sendo	 o
objetivo	 da	 presente	 investigação	 o	 aprofundamento	 dos	 quesitos	 de	 tange	 ao
domínio	publico	e	privado.

Salientamos	que	o	direito	fundamental	à	água	é	composto	pelo	modelo	dualista	no
que	 referimos	 anteriormente	 ao	 direito/dever	 ao	 ambiente,	 considerando	 são
atribuições	objetivas	do	Estado	e	dos	entes	particulares.	Na	Carta	Magna	Brasileira,
as	 atribuições	 definidas	 a	União	 estão	 no	 artigo	 21,	 inciso	XIX,	 que	 prescreve	 a
competência	 para	 instituir	 o	 Sistema	 Nacional	 de	 Gerenciamento	 de	 Recursos
Hídricos	e	definir	critérios	de	outorga	de	direitos	de	seu	uso	e	sobre	a	competência
para	legislar	sobre	as	águas	é	estabelecida	no	artigo	22,	inciso	IV.	

No	que	tange	a	competência	comum	para	legislar	estabelecidas	tanto	para	a	União	e
os	 Estados	 Federados,	 possuem	 uma	 ramificação	 incluindo	 assim	 à	 competência
dos	 Estados	 a	 legislar	 sobre	 os	 recursos	 naturais,	 neste	 sentido	 as	 competências
cruzam-se	e	permanecem	entrelaçadas,	porém	é	incluído	um	caráter	suplementar	da
competência	da	União	(CUNHA;	VEIGA;	KELMAN,	2004,	p.	01-05).	A	competência
comum	 a	 União	 aos	 Estados	 é	 de	 promover	 a	 proteção	 do	 meio	 ambiente	 e
combater	 a	 poluição,	 promover	 programas	 de	 construção	 de	 moradias	 e	 as
melhorias	das	condições	habitacionais	e	de	saneamento	básico	na	forma	do	artigo
23º,	VI,	IX,	X.



Na	 Constituição	 Portuguesa	 as	 atribuições	 dos	 são	 mais	 simplificada	 do	 que	 a
Brasileira	 incluído	 as	 competências	 além	 das	 tarefas	 fundamentais	 do	 Estado	 no
artigo	 9º,	 d),	 e),	 que	 define	 a	 proteção	 do	 ambiente	 a	 preservação	 	 dos	 recursos
naturais,	 	 e	 também	 	 é	 instituída	 	 incumbências	 prioritárias	 do	 Estado	 como	 a
adoção	de	uma	política	nacional	da	água,	com	o	aproveitamento,	planejamento	dos
recursos	hídricos	definidos	nos	termos	do	artigo	80º,	n).	Observa-se	que	Portugal
como	membro	 da	União	 Europeia,	 os	 parâmetros	 jurídicos	 de	 proteção	 e	 gestão
dos	recursos	hídricos	através	da	Diretiva	nº.	2000/60/CE	(CORREIA,	2012,	p.	335-
354).

Vale	ressaltar	que	devem	se	intensificar	o	que	institui	as	Cartas	Magnas	a	Educação
Ambiental,	 como	 medida	 de	 promover	 do	 direito	 fundamental	 ao	 ambiente
ecologicamente	 equilibrado	 e	 através	 de	 impor	 ao	 Poder	 Público,	 dentre	 outras
atividades,	 promover	 a	 educação	 ambiental	 em	 todos	 os	 níveis	 de	 ensino	 e	 a
conscientização	pública	para	a	preservação	do	meio	ambiente	(PRUDENTE,	2012,
p.	01-03).	

De	acordo	com	o	ponto	de	vista	de	Fiorillo,	este	define	que	educar	ambientalmente
significa:	 a)	 reduzir	os	custos	ambientais,	 à	medida	que	a	população	atuará	como
guardiã	do	meio	ambiente;	b)	efetivar	o	princípio	da	prevenção;	c)	fixar	a	ideia	de
consciência	 ecológica,	 que	 buscará	 sempre	 a	 utilização	 de	 tecnologias	 limpas;	 d)
incentivar	 a	 realização	 do	 princípio	 da	 solidariedade;	 no	 exato	 momento	 que
perceberá	que	o	meio	ambiente	é	único,	 indivisível	e	de	 titulares	 indetermináveis,
devendo	 ser	 justa	 e	 distributivamente	 acessível	 a	 todos;	 e)	 efetivar	 o	 princípio	da
participação,	entre	outras	finalidades	(FIORILLO,2013,	p.	128-129).

Neste	sentido,	a	educação	ambiental	tem	por	principal	objetivo	vincular	os	métodos
ecológicos	 aos	 sociais,	 de	 forma	 de	 integrar	 a	 comunidade	 e	 as	 instituições	 de
ensino,	 em	 todos	 os	meios	 de	mídia	 social,	 estimular	 o	 desenvolvimento	 de	 uma
consciência	 ambiental,	 pois	 as	 gerações	 atuais	 precisam	 ser	 influenciadas	 a	 uma
nova	 cultura	 em	 relação	 ao	 uso	 sustentável	 da	 água,	 de	 forma	 que	 garantam	 o
acesso	a	gerações	presentes	e	futuras.	Contudo	é	inevitável	a	conscientização	quanto
à	 utilização	 sustentável,	 racional	 e	 um	 senso	 de	 responsabilidade	 coletiva
(SANTANA;	FREITAS,	2012,	p.	01-11).	

Portanto,	 concluímos	 que	 direito	 fundamental	 á	 água	 tem	 por	 consideração	 da
dimensão	subjetiva,	e	por	peculiar	inclusão	da	dimensão	objetiva,	considerando	os
critérios	estabelecidos	a	proteção	do	ambiente	e	das	águas,	vinculando	aos	deveres
fundamentais	dos	 indivíduos	e	a	coletividade	conectadas	as	atribuições	das	 tarefas
fundamentais	 do	 Estado	 o	 dever	 de	 proteger	 e	 respeitar	 o	 ambiente	 na	 sua
integralidade,	resultando	assim	a	proteção	das	águas,	recurso	natural	essencial	para



manutenção	da	vida	no	planeta.

6	Considerações	Finais

A	Água	 componente	 natural	 indispensável	 para	 a	manutenção	 do	 ecossistema	 e	 a
garantia	 de	 todos	 os	 meios	 de	 vida,	 mas	 esse	 bem	 ambiental	 primordial	 para
manutenção	da	vida	encontra-se	ceifado	em	seu	ciclo	natural	devido	à	degradação
ambiental,	 o	 aquecimento	 global	 e	 poluição	 constante	 que	 afetam
consideravelmente	na	disponibilidade	quantitativa	e	qualitativa	desse	elemento	que
ser	tornou	finito.

Diante	 da	 problemática	 que	 envolve	 a	 situação	 atual	 da	 água	 doce,	 alicerçada
qualitativa	e	quantitativa,	fatores	esses	que	são	o	retrato	da	degradação	ambiental	no
geral	 têm	 por	 gerar	 um	 contexto	 complexo	 de	 problemas	 que	 afetam	 os	 direitos
fundamentais,	na	esfera	dos	direitos	ambientais	e	sociais.

Destacamos	 que	 umas	 das	 causas	 principais	 para	 a	 essas	 disfunções	 hídricas	 é
diagnosticada	por	problema	pós–moderno	de	uma	sociedade	de	risco	que	tem	por
razão	o	desenvolvimento	 econômico,	o	 consumo	excessivo	de	bens	 (industriais	 e
agropecuários),	 o	 crescimento	 demográfico,	 mudanças	 climáticas,	 crescimento
desenfreado	 das	 cidades	 que	 causam	 poluição,	 uso	 excessivo	 de	 água,	 e	 a
degradação	do	próprio	ecossistema.

Além	 dos	 problemas	 ambientais	 geram	 consequências	 danosas	 aos	 direitos	 que
fazem	 parte	 do	 núcleo	 do	 princípio	 dignidade	 da	 pessoa	 humana,	 que	 afetam	 em
principal	as	pessoas	mais	carentes	e	marginalizadas,	que	de	certa	forma	são	as	que
sentem	de	forma	mais	agressiva	os	impactos	da	degradação	ambiental.

Percebemos	que	a	consagração	do	Direito	humano	á	água	é	resultado	de	um	longo
trajeto	 de	 transformações	 que	 adveio	 da	 Declaração	 de	 Estocolmo	 de	 1972,
ganhado	respaldo	com	o	Comentário	Geral	nº	15	de	2002	e	se	concretizado	com	a
Resolução	64/292	da	Assembleia	Geral	das	Nações	Unidas	em	2010.

A	 consagração	 do	 direito	 á	 água	 como	um	direito	 humano	 tem	por	 enfatizar	 um
novo	ciclo	no	Direito	Internacional	da	Água,	ocasionando	mudanças	pertinentes	em
âmbito	global.	Portanto	é	 remodelando	o	paradigma	da	água,	considerando	como
prioridade	 do	 tratamento	 dos	 direitos	 humanos,	 em	matéria	 social	 e	 cultural	 em
conjunto	com	a	proteção	ambiental,	prevalecendo	diante	das	benesses	econômicas.

Vislumbramos	 o	 direito	 fundamental	 á	 água	 possui	 integração	 ao	 direito



fundamental	ao	ambiental	ecologicamente	equilibrado,	do	ponto	de	vista	que	para
assegurar	a	efetivação	do	núcleo	essencial	da	dignidade	da	pessoa	humana,	tem	por
primordial	 garantir	 que	 esse	 bem	 ambiental	 essencial	 alcance	 os	 critérios	 de
qualidade	e	quantidade	fatores	esses	agregados	à	proteção	do	ambiente,	ocasionado
implicações	quanto	os	comportamentos	internos	de	cada	Estado.	

Consideramos	 que	 o	 direito	 fundamental	 autônomo	 à	 água	 que	 desempenha	 um
papel	 fundamental	 a	 concretização	 de	 outros	 direitos	 fundamentais	 como	 a	 vida,
saúde,	 habitação,	 alimentação	 e	 outros	 ligados	 ao	 rol	 do	 núcleo	 fundamental	 do
princípio	da	dignidade	da	pessoa	humana,	não	sendo	assim	considerado	um	direito
a	sombra	dos	direitos	ora	mencionados.

Ressaltando	 que	 defendemos	 que	 a	 água	 como	 elemento	 integrante	 da	 natureza	 a
proteção	 deste	 bem	 ambiental	 tem	 que	 ser	 resultado	 da	 proteção	 integrada	 do
ambiente.	Contudo,	o	direito	à	água	constitui	uma	dupla	dimensão	subjetiva	(direito
fundamental)	 e	 objetiva,	 considerando	 as	 determinações	 conferidas	 à	 proteção	do
ambiente	 e	 das	 águas,	 vinculando	 aos	 deveres	 fundamentais	 dos	 indivíduos	 e	 a
coletividade	 acopladas	 com	 as	 prerrogativas	 fundamentais	 do	 Poder	 Público,	 o
dever	de	proteger	 e	 respeitar	 o	 ambiente	na	 sua	 integralidade,	 resultando	assim	a
proteção	das	águas,	recurso	natural	essencial	para	manutenção	do	ecossistema.
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1	“Na	realidade,	o	acesso	à	água	potável	e	segura	é	um	direito	humano	essencial,
fundamental	e	universal	porque	determina	a	sobrevivência	das	pessoas	e,	portanto	é
condição	para	o	exercício	dos	outros	direitos	humanos”.

2	Os	princípios	basilares	que	norteiam	o	direito	humano	à	água	e	saneamento	são	as
garantias	relativas	aos	princípios	gerais	dos	direitos	humanos	e	os	específicos	que
são:	 a	 não	 discriminação	 e	 igualdade;	 acesso	 a	 informação;	 participação	 e
sustentabilidade;	e	não	regressão.

3	“O	Estado	de	Direito	é	uma	situação	jurídica	onde	as	atividades	do	cidadão	e	do
Estado	 estão	 subordinadas	 à	 lei,	 ou	 seja,	 nesse	 sistema	 institucional	 há	 uma
observância	 à	 hierarquia	 normativa,	 à	 separação	 dos	 poderes	 e	 aos	 direitos
humanos”.

4	 “Os	 direitos	 sociais	 são	 apresentados	 como	 ‘tutelares’.	 Numa	 distinção
teleológica,	diferem	dos	coletivos	 	por	destinarem–se	a	proteger	 	os	mais	 fracos,
chamados	‘hipossuficientes’	pela	doutrina.”

5	 “O	 termo	 “Biosfera”	 define-se	 como	 parte	 da	 Terra	 em	 que	 existe	 vida.
Caracteriza-se	por	grande	quantidade	de	água	líquida,	por	um	amplo	suprimento	de
energia	vinda	do	Sol	e	pela	existência	de	interfaces	entre	sólidos,	líquidos	e	gases.”

6	 “O	 dever	 fundamental	 tem	 por	 “mais	 do	 que	 exigir	 a	 virtude	 ética	 ambiental,
propõe-se,	 sim	 uma	 deverosidade	 ecológica	 de	 comportamentos	 expressa,	 na
vinculação	 a	 bens	 comunitários	 preexistentes	 (abstenção)	 e	 a	 princípios
juridicamente	vinculantes	(princípio	da	precaução	e	da	acção	preventiva,	princípio
da	correção	na	fonte	de	danos	causados	ao	ambiente,	princípio	poluidor	pagador).”
Para	aprofundamento	dos	princípios	vide	Vasco	Pereira.
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A	pluralidade	de	instâncias	de	solução
de	conflito	no	sistema	de	comércio
internacional:	como	solucionar	os
possíveis	conflitos	jurisdicionais	de
âmbito	regional	e	multilateral?

Ruth	Santos*

Resumo:	 O	 presente	 artigo	 visa	 a	 analisar	 os	 conflitos	 de	 jurisdição
existentes	 entre	 os	 sistemas	 de	 solução	 de	 controvérsias	 regional	 e
multilateral.	Primeiramente	se	faz	o	cotejo	da	evolução	dos	dois	sistemas
de	comércio	 internacional,	 de	modo	a	 comprovar	que	 ambos	partem	de
uma	 mesma	 vertente,	 não	 sendo	 contraditórios,	 podendo	 atuar
conjuntamente,	uma	vez	que	não	há	hierarquia	 jurisdicional	no	plano	do
direito	 internacional,	 sendo	 assim,	 inexiste	 hierarquização	 entre	 a
Organização	 Mundial	 do	 Comércio	 (OMC)	 e	 os	 Acordos	 Regionais
(ACR’s).	 Contudo,	 há	 uma	 ausência	 de	 normas	 que	 discipline	 a	 relação
entre	 os	 mecanismos	 de	 resolução	 de	 litígio,	 ensejando	 em	 possíveis
conflitos	de	jurisdição,	posto	que	tanto	os	sistemas	de	solução	de	conflito
multilateral	 e	 regional	 são	 competentes	 para	 dirimir	 os	 litígios	 que
envolvem	 o	 comércio	 internacional,	 denotando	 uma	 competência
concorrente	entre	os	sistemas.	Diante	dos	casos	apresentados,	verificou-se
que	a	OMC,	muito	embora	 reconheça	a	existência	dos	blocos	 regionais,
não	aceita	a	sua	jurisdição	como	concorrente,	posto	que	somente	trata	de
temas	que	estão	inseridos	do	seu	acordo	constitutivo	e	anexos,	bem	como,
não	reconhece.	Nesse	sentido,	conclui-se	que	se	faz	necessário	estabelecer
um	diálogo	de	cooperação	e	a	cortesia	judicial	entre	o	Órgão	de	Solução
de	Controvérsias	da	Organização	Mundial	do	Comércio	e	os	sistemas	de
solução	de	conflito	regionais	com	o	objetivo	de	facilitar	o	diálogo	entre
os	juízes	regionais	e	multilateral,	de	modo	a	garantir	que	os	casos	sejam
solucionados	na	instância	que	melhor	irá	apreciar	a	demanda.
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Multilateralismo

The	plurality	of	conflict	resolution	bodies	in	the	international	trading
system:	how	to	resolve	the	possible	jurisdictional	conflicts	of	regional
and	multilateral	level?

Abstract:	This	article	aims	to	analyze	the	conflicts	of	jurisdiction	between
regional	 and	 multilateral	 dispute	 settlement	 systems.	 First	 up	 is	 the
comparison	of	the	evolution	of	the	two	systems	of	international	trade,	 in
order	to	prove	that	both	start	from	the	same	side,	not	being	contradictory,
can	 act	 together,	 since	 there	 is	 no	 judicial	 hierarchy	 in	 terms	 of
international	law,	therefore,	inexistent	hierarchy	between	the	World	Trade
Organization	(WTO)	and	Regional	Trade	Agreements	(RTA's).	However,
there	is	an	absence	of	standards	that	governs	the	relationship	between	the
dispute	 settlement	 mechanisms,	 giving	 rise	 to	 potential	 conflicts	 of
jurisdiction,	 since	 both	 the	 multilateral	 and	 regional	 conflict	 resolution
systems	 are	 competent	 to	 resolve	 any	 disputes	 involving	 international
trade,	 denoting	 concurrent	 jurisdiction	 between	 systems.	 Before	 the
presented	cases,	it	was	found	that	the	WTO,	while	noting	the	existence	of
regional	 blocs,	 does	 not	 accept	 its	 jurisdiction	 as	 a	 competitor,	 since	 it
only	deals	with	 themes	 that	 are	part	of	 their	 constitutive	and	attachments
agreement	and	does	not	recognize	.	In	this	sense,	it	is	concluded	that	it	is
necessary	to	establish	a	cooperative	dialogue	and	judicial	courtesy	of	the
Dispute	 Settlement	Body	 of	 the	World	 Trade	Organization	 and	 regional
conflict	 resolution	 systems	 in	 order	 to	 facilitate	 dialogue	 between
regional	 judges	and	multilateral,	 to	ensure	 that	 cases	are	 resolved	 in	 the
instance	that	will	better	appreciate	the	demand.

Keywords:	Jurisdiction	conflicts;	WTO;	Regionalism;	multilateralism
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Introdução

O	 sistema	 regional	 e	 o	 multilateral	 surgiram	 de	 uma	 mesma	 vertente	 com	 o



objetivo	 de	 promover	 o	 comércio	 internacional,	 pode-se	 afirmar	 que	 ambos	 os
sistemas	 se	 desenvolveram	 de	 forma	 paralela,	 ensejando	 possíveis	 conflitos
aparentes	ao	longo	de	seu	progresso.	Nesse	sentido,	na	primeira	parte	do	presente
artigo	 demonstra-se	 a	 evolução	 comparativa	 desses	 sistemas	 desde	 a	 década	 de
quarenta,	 momento	 que	 marca	 o	 aparecimento	 das	 instituições	 de	 direito
internacional,	como	a	Organização	das	Nações	Unidas	(ONU);	e	as	bases	oriundas
de	 Bretton	 Woods,	 como	 o	 Fundo	 Monetário	 Internacional	 (FMI)	 e	 o	 Banco
Mundial	(BIRD).

A	partir	de	então	os	Estados	buscavam	a	ampliação	das	suas	economias	por	meio	de
mecanismos	 regionais,	 como	o	Acordo	de	Benelux	 (1944),	 formado	pelos	Países
Baixos;	bem	como	 instrumentos	multilaterais,	 com	a	adoção	da	Carta	de	Havana,
em	 1945,	 aprovando	 a	 Organização	 Internacional	 do	 Comércio,	 ensejando	 na
aplicação	provisória	do	Acordo	Geral	sobre	Tarifas	e	Comércio	(GATT).	

Nas	décadas	seguintes	o	regionalismo	se	consolidou,	primeiramente,	no	continente
europeu,	 com	 a	 formação	 de	 acordos	 regionais.	A	 situação	 europeia	motivou	 os
países	latino-americanos	a	estabelecer	zonas	de	integração	regional,	com	o	intuito
de	 promover	 a	 liberalização	 comercial,	 por	 meio	 da	 eliminação	 de	 preferências
tarifárias	 e	não-tarifárias,	 de	modo	a	 reduzir	gradualmente	 a	proteção	à	 indústria
interna.	De	igual	modo,	o	multilateralismo	começa	a	se	formar	com	o	GATT,	como
um	instrumento	de	ampliação	do	comércio	internacional.	

Ao	 longo	 da	 história,	 nas	 décadas	 de	 sessenta	 e	 setenta,	 os	 mecanismos	 se
movimentam	de	forma	dinâmica	e	desigual,	de	modo	a	complementar	a	estrutura	do
comércio	 internacional.	 Como	 exemplo	 disso	 a	 criação	 do	 Sistema	 Geral	 de
Preferências	(SGP),	a	crise	do	sistema	de	Bretton	Woods	e	a	adesão	da	Cláusula	de
Habilitação.	 Tais	 instrumentos	 ofereceram	 maiores	 oportunidades	 aos	 países	 em
desenvolvimento	 no	 comércio	 internacional	 e	 maior	 abrangência	 dos	 acordos
regionais.

Diante	desse	cenário,	a	década	de	oitenta	foi	marcada	pela	reestruturação	do	sistema
multilateral,	com	a	Rodada	Uruguai,	que	negociou	temas	de	interesse	dos	países	em
desenvolvimento,	 e,	 em	 destaque	 a	 possibilidade	 de	 criação	 da	 Organização
Mundial	 do	 Comércio	 (OMC).	 Muito	 embora,	 vários	 mecanismos	 regionais
estivessem	sendo	negociados	na	América	Latina,	e	na	Europa	havia	a	consolidação
do	bloco	regional	pautado	no	direito	comunitário.

A	partir	dessa	acepção	não	há	um	conflito	entre	o	surgimento	do	sistema	regional	e
multilateral,	mas	 sim	 a	 divergência	 decorrente	 do	 próprio	 processo	 evolutivo	 de
ambos.	Esta	análise	comparativo-histórica	corrobora	para	o	entendimento	de	que	os



mecanismos	 de	 comércio	 internacional	 partem	 de	 uma	 base	 naturalmente
desorganizada	 e	 sem	 hierarquia,	 levando	 aos	 conflitos	 de	 decisões	 jurisdicionais
atualmente	existentes,	em	virtude	de	uma	estrutura	sem	hierarquia,	em	que	tanto	os
órgãos	 de	 solução	 de	 conflito	multilateral	 e	 regional	 possuem	 competência	 para
analisar	os	casos	que	envolvam	o	comércio	internacional.

Diante	dessa	perspectiva	indaga-se	se	há	algum	mecanismo	para	evitar	ou	resolver
os	conflitos	de	jurisdição	decorrentes	da	pluralidade	de	instâncias	de	resolução	de
litígios,	 sobretudo,	 no	que	 se	 refere	 ao	 comércio	 internacional.	De	um	 lado	há	o
sistema	 de	 solução	 de	 conflitos	 da	 Organização	 Mundial	 de	 Comércio,	 que
indubitavelmente	tem	suas	vantagens,	no	que	se	refere,	principalmente,	à	efetividade
das	decisões;	por	outro	 lado	há	os	sistemas	regionais,	que	se	aproximam	mais	da
realidade	 fática	e	socioeconômica	do	país,	 facilitando	a	 tomada	de	decisão.	Nesse
caso,	 as	 duas	 jurisdições	 são	 competentes,	 portanto,	 ambas	 podem	 ser	 acionadas
para	 a	 resolução	 do	 litígio,	 podendo	 inclusive	 proferir	 decisões	 contraditórias,	 é
com	base	no	conflito	jurisdicional	que	o	presente	artigo	se	estrutura.	

1	Perspectiva	histórica	de	desenvolvimento	do	regionalismo	em	paralelo	com	o
multilateralismo

Os	 blocos	 regionais	 começam	 a	 ter	 uma	 importância	 maior	 nos	 anos	 quarenta,
quando	 se	 iniciou	 um	 processo	 de	 institucionalização	 do	 comércio	 internacional.
Destaca-se	que	nesse	período	do	pós-guerra	 tinha-se	o	objetivo	de	reestabelecer	a
ordem	econômica	e	social	que	naquele	momento	se	encontrava	fragilizada.	Com	a
declaração	da	Segunda	Guerra	Mundial	e	a	sucessão	da	Liga	das	Nações,	em	abril
de	1946,	pela	Organização	das	Nações	Unidas,	priorizou-se	a	manutenção	da	paz	e
da	segurança	internacional.	A	ONU	conta	com	mais	de	190	Estados-Membros	e	sua
estrutura	está	composta	pela	Assembleia	Geral,	Conselho	de	Segurança,	Conselho
Econômico	 e	 Social,	 Secretário	 Geral	 (NAÇÕES	 UNIDAS,	 2016)	 e	 Corte
Internacional	de	Justiça.	

Nesse	período	se	 iniciam	as	principais	negociações	regionais,	vez	que	os	Estados
Unidos	 vinham	 com	 uma	 ideia	 de	 consolidar	 uma	 área	 de	 compensação.	 Na
América	Latina,	o	Brasil	e	a	Argentina	já	demonstravam	o	interesse	em	criar	uma
união	 aduaneira,	 porém	de	 forma	muito	 prematura.	No	 continente	 europeu,	 havia
uma	tendência	de	formação	de	um	mercado	comunitário	(ALMEIDA;	CHALOULT,
1999,	 p.	 145).	 Por	 outro	 lado,	 a	Conferência	 de	Bretton	Woods	 é	 o	 princípio	 das
negociações	para	a	formação	de	um	sistema	multilateral	de	comércio,	baseado	na
reciprocidade	entre	todos	os	Estados	Membros.	



O	 escopo	 do	 encontro	 de	 Bretton	 Woods	 foi	 estabelecer	 uma	 nova	 ordem
econômica	mundial,	destinado	a	evitar	as	crises	econômicas.	A	partir	disto	 foram
criadas	 instituições	 com	 o	 objetivo	 de	 resguardar	 as	 economias	 nacionais	 contra
crises	 cambiais,	 bem	 como	 financiar	 a	 reconstrução	 e	 desenvolvimento	 do
continente	 europeu,	 com	 o	 objetivo	 de	 regulamentar	 os	 fluxos	 comerciais
(BARRAL,	2006,	p.	39).	Entre	os	anos	de	1944	a	1947,	na	Conferência	de	Bretton
Woods,	 foram	 fundadas	 as	 bases	 para	 economia	 internacional,	 como	 o	 Fundo
Monetário	Internacional	(FMI)	e	o	Banco	Interamericano	para	o	Desenvolvimento
(BIRD).	

Em	paralelo,	a	Organização	Internacional	do	Comércio,	começou	a	ser	negociada
no	ano	de	1947,	em	Havana,	quando	foi	assinada	a	Carta	de	Havana.	Tal	documento
instituiu	provisoriamente	o	Acordo	Geral	sobre	Comércio	e	Tarifas	(GATT1),	que
previa	a	redução	das	barreiras	tarifárias.	O	acordo	passou,	então,	a	ter	vigência	no
Direito	Internacional	após	ser	considerado	como	tratado,	por	meio	do	Protocolo	de
Aplicação	 Provisória	 (PAP),	 que	 estabelecia	 sua	 incorporação	 até	 que	 a	 OIC
entrasse	em	vigor	(PRAZERES,	2003,	p.	27),	o	que	nunca	veio	ocorrer.	No	entanto,
o	Senado	dos	EUA	não	analisou	o	acordo	constitutivo	da	organização,	deixando	de
ratificar,	 em	 razão	 da	 temeridade	 que	 se	 criou	 em	 virtude	 do	 possível
comprometido	da	soberania	americana	em	face	da	OIC	(AMARAL	JUNIOR,	2008.
p.	17).

O	GATT	por	ter	caráter	de	provisório	foi	aplicado	com	fins	limitados	(JACKSON,
2002,	 p.	 23-24)	 para	 reduzir	 as	 tarifas,	 eliminar	 as	 restrições	 quantitativa,	 com	 a
proibição	de	subsídios	à	importação	e	a	utilização	dos	direitos	aduaneiros.	Atuou	de
forma	 positiva	 para	 as	 rodadas	 de	 negociações	 e	 sendo	 competente	 pela
coordenação	 e	 supervisão	 das	 normas	 de	 comércio	 internacional
(THORSTENSEN,	2001),	com	base	na	Cláusula	da	Nação	Mais	Favorecida	(CNMF)
e	no	Princípio	da	Reciprocidade.	O	acordo	permaneceu	como	única	convenção	de
alcance	 geral	 em	 matéria	 comercial	 (DINH;	 DAILLER;	 PELLET,	 2003),	 até	 a
criação	 da	 Organização	 Mundial	 do	 Comércio,	 o	 que	 se	 justifica	 pelas	 bases
práticas	 e	 costumeiras	 existentes	 no	 direito	 internacional	 econômico	 e,
principalmente,	 pela	 adesão	 continuada	 do	 acordo	 (JACKSON,	 2002,	 p.	 23-4).
Outro	fator	que	motivou	a	aplicação	do	GATT	foi	a	vontade	dos	países	em	impor
concessões	 tarifárias	 para	 evitar	 crises	 no	 mercado	 econômico,	 bem	 como	 as
oposições	políticas	em	desfavor	do	acordo	(JACKSON,	2002,	p.	24).		

Em	paralelo,	o	acordo	entre	os	Países	Baixos,	o	Benelux,	foi	assinado	em	janeiro
de	1944,	sendo	o	primeiro	tratado	regional	de	maior	importância,	pois	formou	uma
união	aduaneira,	por	meio	do	Tratado	de	Londres	e	completado	pelo	Protocolo	de
Haia,	 em	 1947	 (ALMEIDA;	 CHALOULT,	 1999,	 p.	 145).	 O	 acordo	 visava	 a



formação	da	Tarifa	Externa	Comum,	entre	esses	três	países,	bem	como	aproximar
as	 políticas	 econômica,	 fiscal	 e	 social	 (PRADO,	 1997,	 p.	 276-99),	 a	 partir	 da
paridade	 entre	 as	 moedas,	 ensejando	 um	 acordo	 monetário.	 Em	 decorrência,	 o
estabelecimento	 de	 um	 programa	 para	 a	 realização	 de	 uma	 união	 econômica
(BAUDHUIN,	1949),	que	desencadeou	na	União	Europeia	anos	mais	tarde.	

O	 acordo	 tratava	 de	 uma	 união	 aduaneira	 que	 tinha	 como	 propósito	 criar	 um
território	econômico	com	a	 livre	circulação	de	bens,	de	serviços,	de	capitais	e	de
pessoas,	de	modo	a	eliminar	as	discriminações	entre	os	produtos.	De	 igual	modo
instaurar	 uma	 política	 econômica,	 financeira,	 fiscal	 e	 social	 coordenada,	 para
instituir,	 posteriormente,	 uma	 tarifa	 externa	 comum,	 com	 uma	 política	 cambial
comum	 (ALMEIDA,	 2012,	 p.	 46).	Destaca-se	 que	 as	 negociações	 eram	 realizadas
sem	a	presença	de	um	órgão	superior,	o	que	se	altera	ao	longo	dos	anos	a	partir	do
processo	de	integração	mais	profundo	(ALMEIDA,	2012,	p.	47).	

A	 década	 de	 quarenta	 dá	 espaço	 para	 o	 sistema	multilateral	 e	 a	 possibilidade	 de
negociações	 regionais,	 principalmente	 na	 Europa,	 que	 se	 baseou	 no	 modelo
comunitário.	A	integração	da	Europa	partiu	do	Plano	Schuman	que	propôs	as	bases
para	a	criação	da	Comunidade	Europeia	do	Carvão	e	do	Aço	(CECA),	consolidada
pelo	Tratado	de	Paris.	Esse	plano	foi	fundado	para	reconstruir	a	Europa	e	evitar	o
domínio	da	exploração	do	aço	e	do	carvão	pela	Alemanha	(ALTER,	2006).	

A	CECA	tem	um	importante	papel	na	história	ao	alterar	as	relações	políticas	entre	a
Alemanha	e	França.	Além	de	modificar,	também,	o	modelo	integracionista	até	então
existente,	 vez	 que	 introduz	 uma	 ideia	 de	 comunidade,	 combinando	 princípios	 de
direito	internacional	e	direito	interno,	superando	o	conceito	de	soberania	nacional	a
fim	de	 administrar	 os	 recursos	 do	 carvão	 e	 do	 aço	 da	Alemanha,	 da	França,	 dos
países	do	Benelux	e	Itália	(ALMEIDA,	2012,	p.	47).	

A	Europa	objetivava	uma	integração	mais	completa,	pois,	acreditava	que	por	meio
da	 interação	 entre	 os	 países	 europeus	 seria	 possível	 a	 transformação	 política.	 A
necessidade	de	criar	a	CECA	partiu	do	domínio	alemão	sobre	o	aço,	o	que	podia
levar	 a	 uma	 nova	 guerra,	 enquanto	 na	 verdade	 os	 países	 europeus	 queriam
reconstruir	 as	 indústrias	 nacionais.	 Por	 essa	 razão,	 os	 produtores	 franceses,	 bem
como	as	empresas	da	Bélgica,	Holanda	e	Itália,	reivindicavam	o	acesso	ao	carvão	e
ajuste	 dos	 subsídios	 para	 refazer	 a	 indústria	 europeia	 (ALTER,	 2006)	 no	 pós-
guerra.

A	 partir	 da	 assinatura	 do	 Tratado	 de	 Paris,	 a	 Europa	 foi	 unificada	 e	 passou	 a
produzir	 conjuntamente	 carvão,	minério	 de	 ferro	 e	 aço,	 ainda	 que	 fossem	 países
diferentes.	Tal	medida	 permitiu	 exercer	 o	 controle	 igual	 sobre	 todas	 as	 empresas



que	 atuavam	na	Europa	na	 indústria	 do	 carvão	 e	do	 aço	 (POELMANS,	2009).	Na
mesma	 medida,	 o	 Tratado	 de	 Paris	 criou	 instituições	 supranacionais,	 compostas
pelos	ministros	dos	países	membros,	que	 tomavam	decisões	com	base	no	voto	da
maioria	dos	nove	membros,	que	era	a	Alta	Autoridade.	Como	exemplo,	o	Tribunal
de	 Justiça	 Europeu	 (TJE)	 foi	 instituído	 para	 solucionar	 as	 disputas	 entre	 os
membros	 da	 CECA,	 incluindo	 instituições	 europeias,	 como	 agentes	 privados
(empresas	 e	 sindicatos).	 Foi	 estabelecida	 também	 a	 Assembleia	 Parlamentar
Comum	 formada	 por	 parlamentares	 nacionais	 e	 associações,	 bem	 como	 um
Conselho	de	Ministros	(ALTER,	2006).	

A	integração	econômica	europeia	avançou	cinco	anos	após	a	assinatura	do	Tratado
de	Paris,	quando	os	seus	membros	se	reuniram	e	assinaram	o	Tratado	que	instituiu	a
Comunidade	 Europeia	 de	 Energia	 Atômica	 (EURATOM)	 e	 a	 Comunidade
Econômica	Europeia	 (CEE),	no	ano	de	1957.	A	partir	da	CEE	foi	possível	a	 livre
circulação	 de	 mercadorias,	 serviços,	 pessoas	 e	 capitais	 (NEUWIRTH,	 2008).	 A
EURATOM	 foi	 constituída	 com	 o	 objetivo	 de	 garantir	 o	 desenvolvimento	 e	 a
renovação	da	produção	da	indústria	nuclear,	permitindo	o	progresso,	além	disso,	a
ideia	 principal	 era	 aprimorar	 os	 recursos	 energéticos	 e	 a	 renovação	 das	 técnicas
com	 o	 objetivo	 de	 aumentar	 o	 potencial	 da	 indústria	 nuclear	 europeia	 (JORNAL
OFICIAL	DA	UNIÃO	EUROPEIA,	2010).	A	CEE	criou	o	mercado	comum,	com	a
livre	conversibilidade	das	moedas,	de	pessoas,	mercadorias,	serviços	e	capitais.	

A	 partir	 do	 modelo	 supranacional	 instituído	 pela	 CECA,	 e	 seguido	 mais
rigorosamente	 pela	 EURATOM	 e	CEE,	 as	 decisões	 tomadas	 pelo	 órgão	 superior
eram	obrigatórias	em	sua	totalidade;	e	aplicáveis	de	imediato	em	todos	os	Estados
Membros,	 dispensava-se	 a	 manifestação	 dos	 poderes	 legislativos	 e	 executivos
nacionais	a	fim	de	atingir	os	objetivos	comunitários.	

Na	América	Latina,	principalmente	após	a	assinatura	do	Tratado	de	Roma,	foi	dado
início	 a	 uma	 tendência	 de	 formação	 de	 acordos	 regionais,	 com	 o	 objetivo	 de
precipitar	 o	 processo	 de	 industrialização	 dos	 países	 da	 região.	 As	 autoridades
diplomáticas	 da	 Argentina,	 do	 Uruguai	 e	 do	 Chile	 começaram	 a	 considerar	 a
possibilidade	de	criação	de	zonas	de	preferências	 tarifárias,	que	não	eram	aceitas
pelo	 GATT,	 de	 modo	 a	 forçar	 uma	 maior	 participação	 dos	 países	 em
desenvolvimento	no	GATT	(ALMEIDA;	CHALOULT,	1999,	p.	146).

Ainda	 nessa	 mesma	 década	 houve	 apenas	 tentativas	 frustradas	 dos	 países	 da
América	 do	 Sul	 formarem	 um	 bloco	 regional,	 havia	 apenas	 a	 movimentação
favorável	de	acordos	regionais,	tendentes	à	formação	de	uma	união	aduaneira	entre
Brasil,	Argentina	e	Chile.	Porém,	somente	em	1959,	com	o	respaldo	do	art.	XXIV,
do	 GATT,	 foi	 negociada	 a	 assinatura	 do	 Tratado	 de	 Montevidéu,	 que	 criou	 a



Associação	 Latino-Americana	 de	 Livre	 Comércio	 (ALALC)	 (ALMEIDA;
CHALOULT,	1999,	p.	146),	entendida	segundo	o	art.	XXIV,	do	GATT.	

A	década	de	cinquenta	é	marcada	pelo	desenvolvimento	das	bases	de	formação	dos
dois	 sistemas.	 Há,	 portanto,	 a	 consolidação	 do	 sistema	 regional	 e	multilateral	 de
comércio.	O	primeiro	pelas	negociações	e	assinatura	de	tratados	para	a	composição
de	 blocos	 regionais	 na	 Europa	 e	 os	 primeiros	 passos	 na	 América	 Latina,	 e	 o
segundo	 pela	 adesão	 provisória	 do	 GATT	 como	 instrumento	 de	 redução	 de
barreiras	tarifárias	e	negociações	comerciais.		

Nesse	 sentido,	os	blocos	 regionais	ganham	força	para	 se	desenvolver	com	maior
intensidade,	 surge	 assim	 na	 década	 de	 sessenta,	 a	 Associação	 Europeia	 de	 Livre
Comércio	 (EFTA),	 formada	 pela	 Áustria,	 Dinamarca,	 Noruega,	 Portugal,	 Suécia,
Suíça	e	Reino	Unido	a	fim	de	promover	a	cooperação	econômica	e	a	liberalização
do	 comércio	 de	 bens	 no	 continente	 europeu.	 Atualmente,	 a	 EFTA	 tem	 como
membros	a	Suíça,	Noruega,	 Islândia	e	Liechtenstein,	que	buscam	a	sua	 integração
econômica	 (EFTA,	 2013).	 Isto	 ocorreu	 porque	 muitos	 dos	 países	 europeus	 não
aceitaram	a	diminuição	de	suas	capacidades	e	competências	em	favor	do	bloco,	bem
como	não	se	sentiam	incluídos	na	exploração	do	carvão	e	do	aço	(ALMEIDA,	2012,
p.	48).

Nessa	linha	a	associação	foi	criada	para	desenvolver	o	comércio	internacional	por
meio	 do	 livre	 comércio,	 visando	 o	 crescimento	 econômico	 de	 seus	 Estados-
Membros.	Ao	 longo	do	 tempo	 foram	 firmados	 acordos	de	 livre	 comércio	 com	a
Comunidade	 Econômica	 Europeia,	 bem	 como,	 com	 países	 de	 fora	 da	 Europa.	 A
atuação	 da	 EFTA	 é	 de	 gestão	 da	 própria	 convenção,	 dos	 acordos	 do	 bloco
realizados	com	outros	Estados	e	os	acordos	realizados	com	a	União	Europeia.	Os
objetivos	da	Associação	foram	definidos	no	art.	2	da	Convenção	de	Estocolmo,	que
estabelecia	o	fortalecimento	das	relações	econômicas	entre	os	membros,	por	meio
da	 livre	 concorrência,	 o	 livre	 comércio	 entre	 de	 mercadorias,	 de	 pessoas,	 de
serviços	e	de	investimentos,	a	liberalização	dos	mercados	e	a	proteção	aos	direitos
de	propriedade	intelectual	(EFTA,	2013).

No	 ano	 de	 1962	 a	 CEE	 adota	 os	 regulamentos	 sobre	 a	 política	 agrícola	 comum
(PAC),	definidos	no	Tratado	de	Roma,	instituindo	a	estrutura	comum	de	preços	para
todos	 os	 produtores.	A	 partir	 disto,	 em	 1968,	 a	CEE	 cumpriu	 com	 o	 objetivo	 de
suprimir	todos	os	direitos	aduaneiros,	com	a	retirada	de	todas	as	barreiras	tarifárias
dentro	do	bloco	comunitário,	bem	como	a	adoção	de	uma	pauta	aduaneira	que	seria
aplicada	nas	relações	comerciais	com	terceiros	Estados	(SOARES,	2009).	A	Europa
firmou	 o	 mercado	 regional,	 com	 a	 eliminação	 de	 todas	 as	 tarifas	 intra	 bloco,
pautado	no	direito	comunitário,	o	que	ensejou	no	desenvolvimento	econômico	dos



países	 europeus,	 no	 crescimento	do	bloco	 e	 em	 sua	participação	nas	negociações
multilaterais	para	a	OMC.	

Por	sua	vez,	a	América	Latina	motivada	pela	ascensão	do	regionalismo	europeu	e
impulsionados	 pelos	 estudos	 da	 Comissão	 Econômica	 para	 a	 América	 Latina
(CEPAL)	 resolveram	 trilhar	 para	 o	 caminho	 da	 integração	 regional	 nos	 moldes
europeu.	Como	 exemplo,	 desencadeava-se	 o	 processo	 de	 integração	 regional	 por
meio	do	Mercado	Comum	Centro-Americano	(MCCA),	com	o	intuito	de	formação
de	instituições	comunitárias.	O	bloco	foi	formado	por:	Honduras,	Guatemala,	Costa
Rica,	 Nicarágua	 e	 El	 Salvador,	 que	 assinaram,	 em	 1961,	 o	 Tratado	 Geral	 de
Integração	Econômica	da	América,	que	tinha	o	objetivo	de	uniformizar	as	tarifas	de
importação	e	incentivos	fiscais	à	indústria	(DA	COSTA,	2005).		

Todavia,	 o	MCCA	não	 perdurou	muito	 tempo,	 face	 às	 guerras	 civis	 bem	 como	 a
prática	de	um	regime	de	privilégios	e	de	protecionismo	ensejaram	a	ineficiência	do
sistema	de	produção;	a	grande	necessidade	de	importação	de	insumos	causava	um
desequilíbrio	 na	 balança	 comercial;	 o	 aumento	 das	 importações	 devido	 ao	 baixo
preço	dos	produtos	exportados;	ineficiência	na	política	financeira	juntamente	com	o
crescimento	da	dívida	desses	países	(DA	COSTA,	2005),	proporcionaram	o	fim	do
acordo	regional	dez	anos	após	a	sua	implementação.

No	mesmo	 período,	 na	América	Latina,	 a	ALALC	passava	 por	modificações	 por
meio	 de	 negociações	 multilaterais	 para	 a	 redução	 tarifária	 e	 eliminação	 das
barreiras	 não	 tarifárias,	 visando	 a	 ampliação	 dos	 mercados	 a	 fim	 de	 reduzir	 as
medidas	 protecionistas	 (ALMEIDA;	 CHALOULT,	 1999,	 p.	 147).	 A	 atuação	 dos
países	 em	 desenvolvimento	 nas	 negociações	 regionais	 refletia	 a	 insatisfação	 em
relação	 ao	 GATT,	 que	 levou	 às	 negociações	 de	 maior	 redução	 das	 tarifas	 de
exportação.

Os	 países	 em	 desenvolvimento	 queriam	 instituir	 um	 regime	 mais	 igualitário	 no
comércio	internacional,	com	a	relativização	do	princípio	da	reciprocidade	e	da	não
discriminação	 (Cláusula	 da	 Nação	 Mais	 Favorecida).	 Na	 Rodada	 Kennedy2,	 em
1968,	 negociou-se	 as	 concessões	 tarifárias	 em	 favor	 dos	 países	 em
desenvolvimento,	 sendo	 implementado	o	Sistema	Geral	 de	Preferências	 (SGP).	O
SGP	 ofereceu	 aos	 países	 com	 menor	 desenvolvimento	 um	 tratamento	 tarifário
preferencial	a	determinados	produtos,	a	fim	de	promover	o	crescimento	econômico
destes	países	(HOLLIDAY,	1997,	p.	3).	Portanto,	buscava-se	reduzir	a	zero	as	tarifas
dos	 produtos	 oriundos	 dos	 países	 menos	 desenvolvidos,	 por	 meio	 de	 listas	 de
mercadorias	determinadas	pelos	países	desenvolvidos	(NGUYEN,	2008).

O	 benefício	 foi	 implementado	 na	 década	 seguinte,	 em	 1970,	 estabelecendo	 um



tratamento	especial	e	diferenciado	a	fim	de	fornecer	uma	vantagem	competitiva	nos
mercados	dos	países	desenvolvidos.	No	entanto,	a	concessão	tarifária,	realizada	por
meio	 do	 SGP,	 é	 feita	 de	 forma	 unilateral	 aos	 países	 em	 desenvolvimento,	 que
deverão	cumprir	as	condições	colocadas.	Ademais,	o	Sistema	Geral	de	Preferências
não	 se	 trata	 de	 uma	 obrigação	 decorrente	 de	 um	 tratado,	 mas	 uma	 preferência
tarifária	temporária	que	poderia	ser	concedida	ou	não.	

Tal	modificação,	combinada	com	a	crise	de	Bretton	Wood	e	a	crise	do	petróleo	nos
anos	 setenta,	 permitiu	 o	 avanço	 das	 negociações	 regionais;	 de	 modo	 que	 as
negociações	multilaterais	ficaram	paralisadas.	Na	Europa,	a	partir	do	Relatório	de
Berre,	 começou	 a	 ser	 negociado	o	Sistema	Monetário	Europeu	 (SME),	 visando	 a
adoção	de	uma	moeda	única	para	o	bloco	econômico	regional,	com	a	coordenação
das	 políticas,	 ao	 longo	 de	 dez	 anos,	 a	 fim	 de	 impulsionar	 a	 integração	 regional,
criando	a	União	Econômica	Europeia	(COMISSÃO	EUROPEIA,	2007).	

O	processo	de	formação	da	união	monetária	estava	bem	esboçado	no	Plano	Werner,
que	 tinha	 como	 intuito	 delinear	 as	 políticas	 econômicas	 com	 a	 coordenação	 das
políticas	 nacionais	 entre	 os	 países	 do	 bloco.	 Posteriormente,	 consolidar	 o
desenvolvimento	econômico	e	institucional	da	União	Europeia,	estabelecendo	taxas
de	 câmbio	 que	 somente	 poderiam	 ser	 alteradas	 com	 a	 aquiescência	 de	 todos	 os
membros.	 A	 adoção	 do	 referido	 plano	 levou	 a	 Comunidade	 Europeia	 para	 a
convergência	 de	 uma	 política	 comum	 sobre	 o	 orçamento	 e	 para	 uma	 redução
progressiva	 em	 relação	 à	margem	 de	 câmbio	 das	moedas.	 Por	 fim,	 foi	 criado	 o
sistema	monetário	 europeu,	 com	o	Banco	Central	 para	 gerir	 a	 política	monetária
(ARESTIS;	MCCAULEY;	SAWYER,	1999).	

Na	América	Latina,	a	Argentina,	o	Brasil,	o	México,	a	Bolívia,	o	Chile,	a	Colômbia,
o	 Equador	 e	 o	 Peru	 decidiram	 formar	 o	 Grupo	 Andino,	 com	 base	 no	 modelo
comunitário	 implantado	 pela	 Europa.	 O	 Pacto	 Andino	 foi	 motivado	 pelo
descontentamento	 de	 alguns	 integrantes	 da	 ALALC,	 haja	 vista	 inexistir	 um
tratamento	 igualitário	 de	 benefícios	 entre	 todos	 os	 membros.	 O	 Acordo	 de
Cartagena,	tinha	a	proposta	de	realizar	a	integração	regional	dos	países	membros,
com	 base	 em	 políticas	 comuns	 de	 incentivos	 setoriais,	 principalmente	 com	 a
isenção	tarifária	intra-bloco	(PINTO;	BRAGA,	2006).	

Contudo,	 o	 Pacto	 Andino	 não	 se	 desenvolveu	 positivamente	 em	 virtude	 dos
conflitos	civis	e	crises	econômicas	dos	países	membros,	o	que	impediu	a	adoção	da
Tarifa	 Comum	 e	 a	 Programação	 industrial	 (GOLDBAUM;	 LUCCAS,	 2012).	 Em
decorrência	 disso,	 somente	 em	1979	 foi	 implementada	 a	 estrutura	 organizacional
com	a	criação	do	Tribunal	de	Justiça,	do	Parlamento	Andino	e	do	Conselho	Andino
de	Ministros	de	Relações	Exteriores	e,	posteriormente,	alterado	para	Comunidade



Andina	 das	 Nações	 (CAN),	 modificando	 o	 Acordo	 de	 Cartagena,	 por	 meio	 do
Protocolo	de	Trujillo	(GOLDBAUM;	LUCCAS,	2012).

Em	 relação	 ao	 sistema	multilateral,	 no	 âmbito	 do	 GATT,	 foi	 negociada,	 durante
toda	 a	 década	 de	 70	 a	 Rodada	 de	 Tóquio,	 com	 a	 participação	 de	 102	 Países
Membros	 e	 tratou	 de	 barreiras	 tarifárias	 e	 não-tarifárias	 (VALLS,	 1997).	 Como
resultado	 destaca-se	 a	 redução	 das	 tarifas,	 a	 regulação	 das	 barreiras	 tarifárias	 e
técnicas,	 licenciamento	 para	 importação	 de	 compras	 governamentais,	 subsídios,
direitos	compensatórios	e	anti-dumping	e	adoção	da	cláusula	de	habilitação.	Apesar
de	ter	tratado	de	temas	agrícolas	não	obteve	sucesso	nesse	aspecto.	

Na	 Rodada	 de	 Tóquio,	 em	 1979,	 também	 se	 discutiu	 a	 inserção	 Cláusula	 de
Habilitação,	que	previa	concessões	tarifárias	permanentes.	Com	este	instrumento	foi
possível	 conceder	 tratamentos	 individualizados	 e	 favoráveis	 aos	 países	 em
desenvolvimento	em	relação	ao	sistema	geral	de	preferências,	 sobre	medidas	não
tarifárias	 negociados	 com	 base	 no	GATT	 e	 referente	 aos	 acordos	 regionais	 para
reduzir	ou	eliminar	tarifas	(WORLD	TRADE	ORGANIZATION,	2013).	Passou-se	a
ter	 concessões	 permanentes,	 a	 partir	 da	 inclusão	 da	 Parte	 IV	 do	GATT,	 que	 trata
sobre	Comércio	e	Desenvolvimento.	Desde	então,	o	um	novo	conceito	de	princípio
da	 reciprocidade	 foi	 instituído	no	comércio	 internacional	sob	o	ponto	de	vista	do
tratamento	 especial	 e	 diferenciado	 aos	 países	 em	 desenvolvimento	 (HOEKMAN;
OZDEN,	2005).

A	 Cláusula	 de	 Habilitação	 concedeu	 um	 tratamento	 preferencial	 aos	 países	 em
desenvolvimento,	com	a	exclusão	do	princípio	da	reciprocidade,	o	que	possibilitou
a	criação	de	zonas	de	preferências	tarifárias,	por	meio	de	acordos	regionais,	a	fim
de	 reduzir	 e	 eliminar	 os	 direitos	 aduaneiros	 ou	 qualquer	 outro	 obstáculo	 ao
comércio	 dos	 países	 em	 desenvolvimento	 (WORLD	 TRADE	 ORGANIZATION,
2013).	O	permissivo	representa	um	desvio	permanente	do	princípio	da	Cláusula	da
Nação	Mais	 Favorecida	 (JONES,	 2006),	 haja	 vista	 reduzir	 as	 barreiras	 tarifárias
sem	 quaisquer	 restrições	 ao	 comércio	 (BHAGWATI,	 2005).	 Dessa	 maneira	 os
países	em	desenvolvimento	puderam	estabelecer	regimes	de	preferências	tarifárias
regionais	 ou	 globais	 a	 fim	 de	 promover	 e	 facilitar	 o	 comércio	 internacional
(LEAL-ARCAS,	2011,	p.	12).

A	Cláusula	de	Habilitação	trouxe	uma	flexibilização	maior	ao	sistema	multilateral,
pois	estava	além	do	previsto	no	art.	XXIV,	do	GATT,	integrando	o	Sistema	Geral	de
Preferências,	 o	 tratamento	 especial	 e	 diferenciado	 referente	 às	 barreiras	 não-
tarifárias,	 facilitando	 a	 conclusão	 de	 acordos	 regionais	 para	 os	 países	 em
desenvolvimento,	 e	 com	 isso	 a	 proliferação	 destes	 no	 âmbito	 do	 comércio
internacional,	 e	 por	 fim,	 o	 tratamento	 especial	 para	 países	 de	 menor



desenvolvimento	(LEAL-ARCAS,	2011,	p.	12).	

Esta	 nova	 configuração	 do	 comércio	 internacional	 promoveu	maior	 atuação	 dos
países	em	desenvolvimento	nas	negociações	comerciais,	a	partir	de	então	se	pode
notar	 um	 aumento,	 ainda	 que	 não	 fosse	 grandioso,	 dos	 acordos	 regionais
registrados	no	GATT.	Entre	eles	está	a	adesão	dos	países	europeus	à	CEE,	e	outros
acordos	 como	 o	 Acordo	 Comercial	 Ásia	 e	 Pacífico	 (APTA),	 em	 1976;	 acordo
bilateral	 entre	Austrália	 e	Nova	Guiné	 (Pactra),	 em	 1977;	 e	Mercado	Comum	 do
Caribe	(Caricom),	em	1973.	

2	 A	 reestruturação	 do	 sistema	 multilateral	 de	 comércio	 a	 partir	 da	 Rodada
Uruguai

O	 sistema	 multilateral	 de	 comércio	 começa	 a	 ser	 modificado	 nos	 anos	 oitenta,
quando	 é	 iniciada	 a	 Rodada	 Uruguai,	 que	 resultou	 na	 criação	 da	 Organização
Mundial	do	Comércio	em	1995.	De	 igual	modo,	 foi	um	momento	positivo	para	o
sistema	regional,	uma	vez	que	na	Europa	foi	assinado	o	ato	que	constituiu	a	União
Europeia;	na	América	do	Sul,	os	primeiros	passos	do	MERCOSUL	foram	dados	e
na	 América	 do	 Norte,	 os	 Estados	 Unidos,	 o	 Canadá	 e	 o	México	 deram	 início	 a
formação	 de	 uma	 relação	 bilateral	 com	 vistas	 à	 formação	 do	 Tratado	 Norte-
Americano	de	Livre	Comércio	(NAFTA3).

Para	 a	 Europa	 esse	 período	 representou	 o	 momento	 de	 implementar	 o	 Sistema
Monetário	 Europeu.	 Todavia,	 a	 integração	 regional	 europeia	 ainda	 não	 era
completa	e	havia	obstáculos	à	 liberdade	de	comércio	na	CEE	e	por	essa	 razão	os
países	 que	 participavam	 do	 bloco	 trabalhavam	 para	 que	 essas	 restrições	 fossem
retiradas.	Para	tanto,	juntamente,	com	o	Sistema	Monetário	Europeu	foi	instituído	o
Ato	Único	Europeu,	assinado	em	fevereiro	de	1986,	alterando	o	Tratado	de	Roma,	a
fim	 de	 fortalecer	 o	mercado	 interno,	 harmonizar	 as	 legislações,	 dando	 ênfase	 às
normas	 comunitárias.	 Mais	 tarde,	 foi	 concluído	 o	 Tratado	 da	 União	 Europeia,	 a
partir	 da	 assinatura	 do	 Tratado	 de	 Maastrich,	 movendo	 a	 União	 Europeia	 para
sentido	 supranacional,	 abarcando	 a	 integralidade	 do	 sistema	 regional	 (DINAN,
2012,	p.	124-46).	

Na	 América	 Latina	 a	 ALADI	 entrou	 em	 vigor,	 com	 o	 objetivo	 de	 fazer	 uma
liberalização	parcial	 e	não	de	 forma	 integral	 como	pretendia	 a	ALALC.	De	 igual
modo,	 na	 América	 do	 Sul,	 intensificou-se	 o	 processo	 de	 regionalização,
principalmente,	quando	o	Brasil	e	Argentina,	devido	às	crises	econômicas,	iniciam
com	 maior	 certeza	 o	 processo	 de	 integração	 dos	 mercados,	 e	 delineia	 o	 que



futuramente	seria	o	Mercado	Comum	do	Sul	(MERCOSUL),	 inspirado	no	modelo
europeu.	

A	ALADI	foi	criada	em	agosto	de	1980,	por	meio	do	Tratado	de	Montevidéu,	com	a
participação	 da	 Argentina,	 do	 Brasil,	 da	 Bolívia,	 do	 Chile,	 da	 Colômbia,	 do
Equador,	 do	 México,	 do	 Paraguai,	 do	 Uruguai	 e	 da	 Venezuela.	 Foi	 baseada	 em
princípios	 mais	 práticos,	 levando-se	 em	 consideração	 a	 realidade	 econômica	 de
cada	 região	 (PRAZERES,	 2006),	 adotou	mecanismos	mais	 flexíveis,	 por	meio	 de
acordos	de	alcances	parciais	(participação	apenas	dos	membros	do	bloco),	visando
a	criação	de	um	mercado	comum	latino-americano	(BARRAL;	BOHRER,	2010,	p.
91-104).

Em	1985	o	Brasil	 e	 a	Argentina,	 por	meio	 de	 uma	 cooperação	 bilateral,	 tendiam
para	a	sub-regionalização	com	a	assinatura	da	Declaração	Iguaçu.	Esse	acordo	foi	a
primeira	aproximação	dos	 futuros	membros	do	MERCOSUL	e	 tinha	por	objetivo
desenvolver	o	processo	de	integração	regional	entre	os	dois	países.	Para	tanto	foi
criada	 a	 Comissão	 Mista	 de	 Alto	 Nível,	 formada	 pelos	 Ministros	 das	 Relações
Exteriores	 do	 Brasil	 e	 da	 Argentina.	 No	 ano	 seguinte	 foi	 assinada	 a	 Ata	 de
Integração	 Brasil-Argentina	 que	 estabeleceu	 o	 Programa	 de	 Integração	 e
Cooperação	 Econômica	 (PICE),	 que	 previa	 tratamento	 preferencial	 para	 outros
mercados	(ALMEIDA;	CHALOULT,	1999,	p.	148).	

A	América	do	Norte	também	caminhava	para	a	formação	de	um	importante	acordo
comercial	regional,	que	resultaria	no	NAFTA,	anos	mais	tarde.	Os	Estados	Unidos,
Canadá	 e	México	 assinaram	 o	 acordo	 bilateral	 para	 a	 formação	 de	 uma	 área	 de
livre	 comércio	 (CUSFTA),	 que	 tinha	 por	 objetivo	 suprimir	 as	 barreiras	 ao
comércio	de	bens	e	serviços,	com	a	promoção	da	concorrência	e	liberalização	das
condições	 para	 investimento,	 bem	 como	 o	 estabelecimento	 de	 padrões	 para	 a
solução	de	litígios	(PRAZERES,	2007,	p.	119).

O	 acordo	 era	 bastante	 abrangente	 com	 eliminação	 das	 tarifas,	 tratava	 ainda	 de
compras	 governamentais,	 barreiras	 técnicas,	 liberalização	 de	 serviços	 e
investimentos,	 bem	 como	 o	 tema	 de	 agricultura.	 O	 tratado	 também	 previa	 a
compatibilidade	com	o	multilateralismo,	no	entanto	determinava	a	prevalência	deste
em	 relação	 ao	GATT.	A	 criação	 do	NAFTA	 foi	 o	marco	 dos	Estados	Unidos	 em
relação	 ao	 sistema	 regional,	 uma	 vez	 que	 vinham	 defendendo	 o	 posicionamento
multilateral	(PRAZERES,	2007,	p.	119).

Para	 o	 sistema	multilateral	 o	 ano	 de	 1986	 é	marco,	 visto	 que	 as	 negociações	 da
Rodada	 Uruguai	 foram	 iniciadas,	 momento	 em	 que	 se	 incluiu	 na	 pauta	 de
discussões	 a	 inserção	 de	 um	mecanismo	 de	 solução	 de	 controvérsias	 imparcial	 e



com	 maior	 efetividade.	 	 A	 Rodada	 teve	 início	 em	 setembro	 de	 1986,	 com	 a
Declaração	de	Punta	del	Leste,	e	participação	de	125	países.	A	negociação	encerrou
em	dezembro	de	1993,	com	a	sua	aprovação	em	abril	de	1994,	em	Marrakesh.	Os
principais	 objetivos	 da	 Rodada	 eram	 aumentar	 as	 obrigações	 dos	 países,	 que	 ao
longo	do	tempo	foram	flexibilizadas,	reestabelecendo	a	disciplina	e	o	cumprimento
das	obrigações	em	 relações	 aos	 temas	 já	discutidos,	bem	como,	dos	novos	 temas
negociados	(VALLS,	1997).	

Esta	rodada	de	negociação	trouxe	novos	temas	para	serem	discutidos,	uma	vez	que
não	 obtiveram	 êxito	 nas	 rodadas	 anteriores.	 Além	 da	 negociação	 de	 barreiras
tarifárias	 e	 não-tarifárias,	 assuntos	 como	 agricultura,	 medidas	 sanitárias	 e
fitossanitárias,	medidas	de	investimento	relacionadas	ao	comércio,	 implementação
de	 novos	 dispositivos,	 regras	 de	 origem,	 licenças	 de	 importação,	 subsídios	 e
medidas	compensatórias	e	salvaguardas.	Bem	como,	o	Acordo	de	serviço	(GATS)
foi	renovado	e	implementado	o	acordo	sobre	Direito	de	Propriedade	Intelectual	e	o
Sistema	de	Solução	de	Controvérsias	(BATISTA,	1992).		

Os	 países	 desenvolvidos	 exigiam	 a	 liberalização	 comercial	 dos	 países	 em
desenvolvimento,	com	o	objetivo	de	conservar	o	sistema	multilateral	por	meio	de
regras	 acertadas.	 A	 Rodada	 foi	 realizada	 num	momento	 em	 que	 o	 GATT	 estava
fragilizado	em	decorrência	das	práticas	protecionistas	dos	países	desenvolvidos	e
pelo	 processo	 crescente	 do	 regionalismo	 (VALLS,	 1997),	 e	 havia	 um	 intuito	 de
criar	 um	 sistema	 com	 regras	 mais	 rígidas	 e	 com	 eficácia	 nas	 decisões,	 que	 não
eram	atendidas	pelo	GATT.	

Por	essa	razão	e	em	virtude	da	magnitude	das	negociações	a	Rodada	demorou	anos
até	ser	concluída.		Essa	delonga	refletia	a	inconsistência	dos	interesses	entre	países
desenvolvidos	e	em	desenvolvimento.	Se	por	um	lado,	os	países	mais	ricos	desejam
mais	 temas	 sobre	 o	 comércio	 internacional.	 Por	 outro	 lado,	 os	 países	 em
desenvolvimento	entendiam	que	a	adoção	de	novos	temas,	como	o	de	propriedade
intelectual,	 deixava	 de	 lado	 as	 negociações	 em	 relação	 às	 barreiras	 não-tarifárias
(VALLS,	1997),	de	igual	modo	foi	discutido	a	aplicação	e	os	efeitos	do	art.	XXIV,
do	GATT	(BATISTA,	1992,	p.	103).	

Os	 países	 em	desenvolvimento	 buscavam	maior	 liberalização	 comércio	 e	 adoção
do	 princípio	 do	 tratamento	 diferenciado	 e	 mais	 favorável	 (maior	 tempo	 para	 a
implementação	das	obrigações,	flexibilidades	nas	obrigações	e	assistência	técnica).
Enquanto,	 os	 países	 desenvolvidos	 buscavam	 maior	 disciplina	 ao	 comércio
internacional	 por	 meio	 de	 retaliações	 decorrentes	 das	 decisões	 dos	 órgãos	 do
sistema	de	solução	de	controvérsias	(LAMPREIA,	1995).	



A	 década	 de	 oitenta	 é	 marco	 para	 a	 formação	 das	 principais	 bases	 regionais
existentes	no	comércio	 internacional,	como	a	União	Europeia,	o	MERCOSUL	e	o
NAFTA.	Em	contrapartida,	o	sistema	multilateral	passa	por	uma	reestruturação	com
a	negociação	de	temas	importantes	e	mais	abrangentes,	como	a	criação	da	OMC.	É
nesse	 cenário	 que	 as	 divergências	 entre	 os	 sistemas	 começam	 a	 surgir	 frente	 às
normas	multilaterais	e	regionais,	principalmente	no	que	se	refere	aos	mecanismos
de	solução	de	conflitos.	

3	A	atual	situação	dos	acordos	regionais	em	relação	ao	sistema	multilateral	no
sistema	de	comércio	internacional

A	década	de	oitenta	constitui	a	consolidação	do	sistema	regional	com	a	criação	das
Comunidades	 Europeias	 (OLIVEIRA,	 2002,	 p.	 144).	 No	 que	 se	 refere	 ao	 plano
multilateral	os	anos	oitenta	foi	o	momento	para	sua	reforma,	sendo	concretizado	na
década	 de	 90,	 que	 também	 ficou	 marcada	 pela	 criação	 de	 diversos	 acordos
regionais,	que	tinham	como	fundamento	a	cláusula	de	habilitação	e	o	art.	XXIV,	do
GATT.	

Atualmente,	há	na	OMC	a	notificação	de	619	acordos	regionais	(WORLD	TRADE
ORGANIZATION,	 2013)	 sobre	 bens	 e	 serviços	 registrados	 na	 OMC,	 seja
fundamentado	 no	 art.	 XXIV,	 do	 GATT,	 no	 art.	 V,	 do	 GATS,	 ou	 pela	 Cláusula	 de
Habilitação.	Atualmente,	tais	arranjos	não	se	restringem	aos	países	fronteiriços,	ao
revés,	 os	 acordos	 regionais	 tem	 uma	 extensão	 global,	 porém	 sem	 o	 intuito	 de
contrariar	as	regras	multilaterais	(ALMEIDA,	2012,	p.	48).	Portanto,	entende-se	que
os	 sistemas	 não	 nasceram	 com	 vertentes	 diversas,	 mas	 com	 o	 mesmo	 intuito	 de
promover	o	desenvolvimento	econômico	dos	países	e	formar	bases	sólidas	para	o
comércio	internacional.	Todavia,	ao	longo	do	tempo,	em	determinados	aspectos	os
dois	sistemas	 tomaram	rumos	contrapostos.	Um	desses	pontos	de	oposição,	que	é
causado	 pela	 participação	 gradual	 dos	 países	 em	 desenvolvimento,	 o	 avanço	 das
fronteiras	 regionais	 e	 a	 proliferação	 de	 acordos	 bilaterais	 (ORGANIZACIÓN
MUNDIAL	DEL	COMERCIO,	2011,	p.	47).

Primeiramente	 tem-se	 o	 sistema	da	OMC,	 que	 segue	 as	 regras	 definidas	 pelo	 seu
acordo	constitutivo	e	deve	ser	respeitado	pelos	membros.	Por	outro	lado,	tem-se	os
vários	 sistemas	nos	acordos	 regionais,	que	podem	se	contrapor	um	com	o	outro,
criando	um	conflito	entre	os	dois	sistemas,	uma	vez	que	nos	acordos	regionais	há
uma	amplitude	de	 temas,	que	podem	divergir	dos	acordos	da	OMC.	No	entanto,	a
preocupação	que	se	 tem	é	o	conflito	existente	entre	os	mecanismos	de	solução	de
controvérsias	 e	 como	podem	 ser	 solucionados	 a	 partir	 das	 regras	 e	 princípios	 já



existentes	no	direito.

É	nessa	perspectiva	que	deve	ser	visto	o	atual	contexto	do	comércio	internacional,	e
não	mais	como	uma	ideia	de	sobreposição,	conflito	ou	hierarquia	de	normas,	mas
sim	sob	o	ponto	de	vista	de	regular	os	dois	sistemas	e	buscar	alternativas	jurídicas
para	o	conflito	de	jurisdições	formado	por	blocos	regionais	e	os	acordos	da	OMC.
Para	tanto,	é	necessário	que	se	entenda	uma	convergência	entre	os	sistemas,	e	que
haja	 uma	 interação	 de	 ambas	 as	 normas	 (PAUWELYN,	 2009),	 bem	 como	 a
influência	mútua	de	diversos	mecanismos	de	solução	de	conflito	e	a	OMC,	porque
os	sistemas	de	resolução	de	litígio	são	independentes	um	dos	outros	(MARCEAU,
1997,	p.	169-179).

Em	vista	disso,	destaca-se	que	há	diversos	acordos	regionais	registrados	na	OMC,
desde	 a	 época	 do	 GATT.	 Pode-se	 notar	 que	 a	 maioria	 dos	 acordos	 foram
negociados	 após	 a	 entrada	 em	vigor	 da	OMC,	 e	 a	 outra	metade	 se	 divide	 entre	 a
década	de	50	e	a	década	de	80,	com	o	aumento	das	negociações	 regionais	após	a
modificação	 do	 GATT,	 por	 meio	 da	 cláusula	 de	 habilitação.	 	 A	 formação	 dos
blocos	 regionais	 em	 paralelo	 com	 a	 OMC	 modificou	 o	 cenário	 do	 comércio
internacional,	 pois	 os	 dois	 sistemas	 contribuíram	 para	 a	 “produção	 de	 normas	 e
para	 um	 reequilíbrio	 do	 direito	 internacional,	 bem	 como,	 marcou	 um	 direito
econômico	com	vocação	mundial,	de	modo	aberto,	isto	quer	dizer,	não	exclusivo	a
uma	ou	outra	organização”	(DELMAS-MARTY,	2003,	p.	13).

Sendo	assim,	percebe-se	que	o	regionalismo	e	o	multilateralismo	estão	calcados	em
uma	mesma	base	histórica	e	que	possuem	semelhanças	no	seu	processo	evolutivo,
passando	 a	 existir	 um	 conflito	mais	 evidente	 no	 final	 dos	 anos	 90	 início	 do	 ano
2000.	Ainda	que	existam	várias	divergências	entre	ambos,	é	preciso	destacar	que	há
também	diversas	similitudes	na	estrutura	organizacional	e	no	sistema	de	solução	na
esfera	regional	e	multilateral.

Nesse	 sentido,	 o	 comércio	 internacional	 está	 integrado	 pelo	 sistema	 regional	 e
multilateral	 de	 comércio,	 possuindo	 estruturas	 e	 organizações	 próprias.	 O
multilateralismo	 é	 composto	 pela	OMC	e	por	 seus	 acordos	 integrantes.	 Porém,	 o
regionalismo	ainda	depende	de	forma	determinada	de	integração	regional	que	será
definida	conforme	os	 interesses	dos	Estados	em	eliminar	de	maneira	recíproca	as
discriminações	(BALASSA,	1968).	A	formação	dos	acordos	regionais	inicia-se	por
meio	 da	 integração	 econômica	 regional,	 seguida	 de	 uma	 evolução,	 indo	 da	 zona
preferencial	 de	 comércio,	 modelo	 mais	 simples	 de	 integração,	 até	 a	 União
Econômica,	 forma	mais	 evoluída.	 Nesse	meio,	 há	 ainda	 zona	 de	 livre	 comércio,
união	aduaneira	e	mercado	comum.	



O	comércio	internacional	seja	na	vertente	regional	ou	multilateral	adota	os	mesmos
princípios	 basilares	 (VILLAMIL;	 ESTUPIÑÁN,	 2004),	 qual	 seja	 o	 princípio	 da
reciprocidade,	 da	 transparência	 e	 da	 não	 discriminação.	 O	 princípio	 da
reciprocidade	colabora	para	 a	 liberalização	do	comércio	por	meio	de	 acesso	aos
mercados,	a	partir	do	estabelecimento	de	um	código	de	conduta	(DA	SILVA,	2004)
que	 reduziria	 para	 todos	 os	 membros	 as	 restrições	 comerciais	 domésticas,	 que
aumentará	as	possibilidades	de	negociações	(HOEKMAN,	2002,	p.	43).

O	princípio	da	transparência	prima	pelo	cumprimento	do	compromisso	do	acesso	à
informação	sobre	os	regimes	de	comércio	adotados	pelos	membros	(HOEKMAN,
2002,	p.	43).	Neste	passo,	os	membros	dos	acordos	regionais	e	multilateral	devem
informar	 de	 maneira	 extensiva	 todo	 o	 conteúdo	 de	 política	 comercial	 adotada
internamente,	 evitando	 futuros	 conflitos.	 Em	 continuidade,	 o	 pilar	 do	 sistema
multilateral	está	calcado	no	princípio	da	não	discriminação,	que	proíbe	os	membros
de	 praticarem	 condutas	 discriminatórias	 ou	 de	 dar	 preferências	 a	 um	 país	 em
específico,	bem	como	os	produtos	importados	não	sejam	tratados	de	forma	menos
favorável	do	que	os	produtos	nacionais.	

Ambos	 os	 sistemas	 possuem	 as	 estruturas	 administrativas	 com	 órgãos	 políticos
responsáveis	 por	 coordenar	 os	 acordos.	 No	 entanto,	 nos	 acordos	 regionais,
diferentemente	da	OMC,	a	composição	administrativa	não	está	bem	dividida,	posto
que	em	alguns	casos	os	mesmos	órgãos	que	gerenciam	a	política	regional	são	os
mesmo	que	fazem	parte	do	mecanismo	de	solução	de	litígio.	Enquanto	no	sistema
multilateral	 as	 funções	 administrativas,	 executivas	 e	 judiciárias	 estão	 bem
delineadas	e	de	responsabilidade	de	órgãos	distintos.	

Em	 virtude	 dessa	 diferenciação	 nota-se,	 atualmente,	 a	 preferência	 dos	 países	 em
recorrer	 aos	 sistemas	 de	 solução	de	 controvérsias	 que	 garantem	a	 legalidade	 e	 o
cumprimento	 das	 decisões,	 isso	 porque,	 os	 países	 com	 menos	 possibilidades,
podem	discutir	 igualmente	com	os	países	mais	 fortes	 (GONZÁLEZ,	2006).	Muito
embora,	 em	 alguns	 momentos	 os	 países	 tenham	 recorrido	 aos	 mecanismos
regionais	e	posteriormente	a	controvérsia	ter	sido	discutido	no	âmbito	multilateral,
gerando	um	conflito	de	jurisdição	entre	os	dois	sistemas.	

De	 todo	 modo,	 o	 processo	 de	 resolução	 de	 litígio	 nos	 dois	 sistemas	 se	 dá
inicialmente	de	maneira	diplomática,	por	meio	das	negociações,	dos	bons	ofícios,
dos	 serviços	 amistosos	 e	 da	 mediação.	 Não	 havendo	 acordo	 entre	 as	 partes,	 é
prevista	a	fase	de	consultas,	que	é	o	momento	em	que	o	país	demandante	notifica	o
país	 demandado	 sobre	 o	 descumprimento	 das	 normas	 constantes	 nos	 tratados	 e	 a
sua	intenção	em	levar	a	lide	para	os	tribunais	correspondentes	ao	acordo.	



Ainda	 inexistindo	 solução,	 inicia-se	 um	 processo	 jurídico	 com	 prazos	 e	 fases
estipuladas.	 No	 sistema	 regional	 na	 maioria	 das	 vezes	 a	 resolução	 do	 conflito	 é
realizada	 por	 meio	 da	 arbitragem,	 com	 o	 estabelecimento	 de	 tribunais	 ad	 hoc,
enquanto	 que	 na	 OMC,	 para	 cada	 conflito	 há	 a	 instalação	 de	 um	 painel	 que	 irá
analisar	o	caso	em	primeira	instância.	Tanto	no	MERCOSUL,	como	no	NAFTA	e	na
OMC	 o	 procedimento	 jurídico-processual	 segue	 desta	 maneira,	 com	 a
especificidade	de	que	na	OMC	e	no	MERCOSUL	há	a	possibilidade	de	 recorrer	à
instância	superior,	e	no	NAFTA,	apenas	a	revisão	do	julgado	pelo	mesmo	órgão.	

No	que	se	 refere	à	 revisão	das	decisões	o	sistema	multilateral	é	o	mais	evoluído,
pois	possui	o	Órgão	de	Apelação,	que	foi	a	inovação	do	sistema	multilateral.	Essa
medida	enfatizou	a	natureza	jurídica	da	organização,	que	deixou	de	ser	meramente
mediadora	 de	 conflitos,	 e	 passou	 a	 ser	 um	 órgão	 dotado	 de	 juridicidade,
possibilitando	maior	efetividade	e	eficácia	das	decisões,	trazendo	maior	segurança
jurídica	 para	 os	 membros,	 se	 diferenciando	 dos	 demais	 sistemas	 de	 solução	 de
controvérsias.

A	função	do	Orgão	de	Apelação	(OAp)	é	analisar	questões	estritamente	de	mérito,
ou	 seja,	 questões	 jurídicas	 (PRADO,	 2002,	 p.	 268),	 o	 órgão	 não	 irá	 analisar
questões	fático-probatórias,	que	foram	vistas	no	Painel.	Destaca-se	que	somente	os
membros	na	disputa	é	que	poderão	apresentar	o	recurso	de	apelação	e	os	terceiros
podem	manifestar	seu	interesse	em	serem	ouvidos.	Após	a	análise	das	alegações	a
decisão	do	OAp	poderá	confirmar,	modificar	ou	revogar	o	relatório	do	painel,	que
será	adotada	pelo	o	Órgão	de	Solução	de	Controvérsias	(UNCTAD,	2003).

A	 grande	 diferença	 entre	 o	 sistema	 multilateral	 e	 o	 regional	 é	 a	 presença	 de
juridicidade	 e	 a	 imperatividade	 das	 normas	 da	 OMC	 face	 à	 diplomacia	 e	 a
flexibilidade	 das	 normas	 dos	 acordos	 regionais.	 A	 segurança	 jurídica	 e	 a
efetividade	que	o	sistema	multilateral	possui,	faz	com	os	Estados	procurem	mais	a
OMC	do	que	os	acordos	 regionais,	ainda	que	a	presença	deles	 seja	extremamente
forte	no	comércio	internacional.	

4	A	pluralidade	das	instâncias	de	solução	de	conflito	regional	ante	ao	sistema	de
solução	de	controvérsias	da	Organização	Mundial	do	Comércio

A	 coexistência	 dos	 mecanismos	 regional	 e	 multilateral	 no	 sistema	 de	 comércio
internacional	pressupõe	a	existência	de	possíveis	conflitos	de	 jurisdição.	Todavia,
decorre	 da	 própria	 natureza	 do	 direito	 internacional	 a	 ausência	 de	 normas	 que
regulam	 os	 mecanismos	 de	 solução	 de	 controvérsias	 do	 comércio	 internacional.



Para	tanto,	sugere-se	a	adoção	de	uma	competência	concorrente	entre	ambos,	bem
como,	os	procedimentos	processuais	aplicáveis	no	direito	interno	a	fim	de	evitar	os
conflitos	de	jurisdição.

Isto	 porque	 os	 sistemas	 regional	 e	 multilateral	 compõem	 o	 sistema	 jurídico	 de
comércio	internacional	a	partir	das	normas	de	direito	internacional	econômico,	nas
quais	 estão	 inseridos	 os	 instrumentos	 de	 solução	 de	 controvérsias	 de	 ambos	 os
mecanismos.	Por	conseguinte,	a	jurisdição	que	envolve	os	dois	sistemas	é	a	mesma
uma	vez	que	 inexiste	norma	 jus	cogens	que	define	a	competência	da	Organização
Mundial	do	Comércio	e	dos	acordos	regionais,	posto	que	não	há	verticalização	das
normas	 regionais	 e	 multilaterais.	 O	 limite	 da	 atuação	 de	 cada	 um	 desses
mecanismos	está	 fixado	nos	 acordos	 constitutivos,	 contudo,	 atualmente,	 inexistem
normas	 que	 disciplinem	 a	 competência,	 bem	 como,	 resolvam	 conflitos	 de
jurisdição	entre	diferentes	sistemas	de	integração.

Dessa	 maneira,	 entende-se	 que	 há	 a	 concomitância	 de	 poderes	 entre	 ambos	 os
mecanismos,	 ou	 seja,	 a	 competência	 é	 concorrente,	 a	 partir	 do	 entendimento	 da
Teoria	 Geral	 do	 Processo.	 Primeiramente,	 porque	 inexiste	 hierarquia	 entre	 as
normas	 regionais	 e	 multilaterais,	 e	 porque	 os	 dois	 sistemas	 tratam	 dos	 mesmos
assuntos	 em	 suas	normas	 constitutivas,	 devendo	 estar	 em	harmonia.	Sendo	 assim,
ambos	 estão	 inseridos	 dentro	 de	 um	 mesmo	 sistema	 jurídico,	 que	 possuem	 os
mesmos	escopos	jurídicos.	Caberá	às	partes	escolher	o	foro	que	mais	se	adequa	a
sua	controvérsia,	porém	o	problema	está	quando	as	partes	dissentem	sobre	em	qual
foro	propor	o	conflito.	

Apesar	 da	 liberdade	 das	 partes	 escolherem	 o	 mecanismo	 para	 solucionar	 a
controvérsia,	baseado	no	princípio	da	vontade	das	partes,	poderá	existir	o	conflito
de	jurisdição	porque	não	há	a	harmonização	entre	os	sistemas,	bem	como,	não	há	a
possibilidade	 de	 declinar	 a	 competência	multilateral	 em	 face	 de	 qualquer	 acordo
regional.	Muito	 embora,	 as	 cláusulas	de	 eleição	de	 foro	 e	determinadas	matérias,
como	 direito	 ambiental,	 atraia	 a	 competência	 para	 um	 mecanismo	 regional
(ROCHA,	 2011,	 p.	 529-33).	 Assim,	 por	 não	 conter	 no	 direito	 internacional
econômico	uma	norma	cogente	sobre	os	conflitos	de	jurisdição,	as	partes	buscam
mecanismos	para	evitar	as	possíveis	sobreposições	entre	os	sistemas.

O	 atual	 mecanismo	 para	 evitar	 o	 conflito	 de	 jurisdição	 contido	 nas	 normas	 é	 a
cláusula	 de	 eleição	 de	 foro.	 	 Contudo,	 até	 o	 presente	 momento	 mostrou-se
insuficiente	e	 incapaz	de	 impedir	os	conflitos,	pois	não	há	o	cumprimento	efetivo
da	 escolha	 do	 foro	 pelas	 partes.	 Ademais,	 a	 suposta	 cláusula	 de	 exclusividade
contida	 no	 art.	 23.	 2,	 do	 Entendimento	 sobre	 Solução	 de	 Controvérsias	 (ESC),
impede	que	a	exclusividade	do	foro	regional	seja	mantida.



De	igual	modo,	pode-se	observar	que	as	cláusulas	de	eleição	de	foro	dos	acordos
regionais	buscam,	na	verdade,	a	exclusividade	do	mecanismo	utilizado.	A	adoção	de
tal	medida	foge	do	cerne	deste	 instrumento,	posto	que	se	descarta	a	autonomia	da
vontade	dos	Estados	por	excluir	qualquer	outro	foro	que	esteja	disponível	para	as
partes,	excluindo	a	vontade	da	parte	adversa.

Entre	os	demais	instrumentos	utilizados	destaca-se	também	o	princípio	do	foro	non
conveniens	e	do	foro	conveniente.	Ambos	os	mecanismos	não	são	utilizados,	mas
defende-se	muito	a	 sua	aplicação	nas	controvérsias.	Todavia,	 também	se	mostram
frágeis	e	de	difícil	aplicação,	eis	que	no	primeiro	necessitaria	do	bom	senso	e	do
discernimento	 das	 partes	 e,	 sobretudo,	 do	 tribunal	 para	 reconhecer	 que	 a	 sua
competência	não	é	conveniente	para	dirimir	o	conflito.

Em	contrapartida,	 a	OMC	sempre	 se	 julga	o	 foro	conveniente	para	 solucionar	os
conflitos	envolvendo	as	matérias	de	comércio	internacional	que	estão	inseridas	no
seu	 acordo	 constitutivo	 e	demais	 acordos	 integrantes.	Nesse	 sentido,	 o	 art.	 23,	 do
ESC,	determina	que	a	jurisdição	da	OMC	como	exclusiva	e	obrigatória	em	relação
aos	 seus	 acordos,	 rejeitando,	 qualquer	 norma	 que	 esteja	 alheia.	 Isto	 denota	 uma
imperatividade	da	 jurisdição	multilateral,	prejudicando	os	mecanismos	para	evitar
conflitos	 de	 jurisdição,	 como	 a	 cláusula	 de	 eleição	 de	 foro,	 suprimindo	 os
mecanismos	existentes	para	dirimir	conflitos	de	jurisdição	com	outros	órgãos.

A	ausência	de	norma	disciplinadora	de	distribuição	de	competência	no	contexto	do
comércio	 internacional	 faz	 surgir	 não	 apenas	 a	 sobreposição	 de	 jurisdição	 de
forma	 não	 hierárquica,	 mas	 também	 decisões	 divergentes	 que	 emanam	 de	 foros
distintos	 sobre	 o	 mesmo	 ponto	 jurídico	 (HENCKELS,	 2008).	 Assim,	 sem	 a
harmonização	 desses	 dois	 sistemas,	 por	 meio	 da	 interação	 entre	 as	 normas,
costumes	 e	 princípios	 regionais	 e	 multilaterais,	 haverá	 uma	 fragmentação	 do
direito	internacional	econômico	de	maneira	negativa,	pois	a	Organização	Mundial
do	 Comércio	 é	 mais	 imperativa,	 dando	 mais	 impulso	 ao	 direito	 internacional
econômico,	o	que	inviabiliza	praticamente	toda	e	qualquer	disposição	em	contrário
(VARELLA,	2005).

Diante	 deste	 cenário	 conclui-se	 que	 a	 sistema	 jurídico	 de	 direito	 internacional
econômico	encontra-se	alheio	a	qualquer	norma	que	regule	a	relação	dos	sistemas
de	solução	de	conflito	regional	e	multilateral.	Poder-se-ia	apontar	os	mecanismos
processuais	 aplicáveis	 no	 direito	 interno	 para	 impedir	 as	 sobreposições	 de
jurisdição,	porém	falta	o	interesse	dos	países	em	reconhecer	estes	instrumentos.



Conclusão

Portanto,	 é	 necessário	 enxergar	 o	 regionalismo	 e	 o	 multilateralismo	 como
integrantes	 de	 uma	 ordem	 jurídica	 única,	 precedentes	 da	 mesma	 base	 jurídico-
histórica.	Todavia,	 a	 visão	que	 se	 tem	atualmente	 é	 que	os	 acordos	 regionais	 são
opostos	 à	 OMC,	 e	 colocam	 em	 questão	 a	 própria	 existência	 da	 organização,
fazendo	surgir	a	desconfiança	sobre	a		diminuição	da	atuação	do	sistema	de	solução
de	controvérsias.	

Enquanto	 perdurar	 o	 entendimento	 de	 que	 o	 regionalismo	 é	 isolado	 do
multilateralismo	 não	 será	 possível	 a	 alteração	 das	 normas	 da	 OMC	 para	 o
reconhecimento	 dos	 instrumentos	 juridico-processuais,	 compostos	 por	 princípios
gerais	 de	 direito.	 Ademais,	 na	 Rodada	 de	 Doha	 precisa	 ser	 incluído	 o	 tema	 dos
acordos	regionais	de	forma	mais	contundente	e	afirmativa,	pois	é	inviável	manter	a
ordem	 jurídica	 em	 segurança,	 com	 a	 deficiência	 das	 normas	 e	 a	 ausência	 de
manifestação	da	OMC	sobre	o	assunto.

Não	 se	 trata	 apenas	 da	 previsibilidade	 e	 da	 segurança,	 unicamente,	 do	 sistema
multilateral,	 mas	 de	 todo	 o	 comércio	 internacional,	 uma	 vez	 que	 situações	 de
conflitos,	 já	 ocorridas	 entre	 MERCOSUL	 e	 OMC,	 e	 NAFTA	 e	 OMC	 possam	 se
repetir	 com	 frequência	 colocando	 em	 xeque	 os	 sistemas	 de	 solução	 de
controvérsias,	 principalmente,	 o	 da	 OMC,	 que	 é	 reconhecido	 pela	 efetividade	 de
suas	decisões.	

Porém,	 não	 se	 pode	 admitir	 que	 a	 OMC	 modifique	 as	 decisões	 já	 tomadas	 por
outros	 foros,	 ou	 que	 não	 reconheça	 a	 precedência	 da	 ação	 apresentada	 no	 foro
regional,	 posto	 que	 não	 há	 hierarquização	 dos	 sistemas,	 para	 que	 a	 competência
multilateral	 altere,	 em	 caráter	 de	 instância	 superior,	 as	 sentenças	 outrora	 já
transitadas	 em	 julgado.	 Para	 que	 isso	 seja	 possível	 seria	 imprescindível	 alterar	 a
estruturação	 do	 direito	 internacional	 público,	 transformando	 a	 OMC	 em	 corte
superior,	 sendo	 competente	 apenas	 para	 revisar	 as	 decisões	 tomadas	 em	 caráter
regional.	Para	 tanto,	 sugere-se	 a	 implementação	da	cortesia	 judicial	de	modo	que
facilite	um	diálogo	entre	os	juízes	dos	acordos	regionais	e	da	OMC,	a	fim	de	evitar
conflitos	entre	os	mecanismos	de	solução	de	controvérsias,	garantindo	que	os	casos
sejam	decididos	no	tribunal	que	soluciona	melhor	determinado	assunto.	
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Resumo:	No	presente	texto	asseverar-se-á	sobre	a	Teoria	dos	Sistemas	do
sociólogo	 alemão	 Niklas	 Luhman,	 enquanto	 o	 viés	 sociológico	 que
permite	 a	 compreensão	 da	 sociedade	 (mundial)	 contemporânea,	 bem
como	 dos	 Direitos	 Humanos	 que	 a	 perpassa.	 A	 partir	 do	 olhar
Luhmanniano,	 é	 possível	 o	 entendimento	 da	 concepção	 societária,	 suas
funções	e	do	seu	desenvolvimento,	os	quais	sofrem	mudanças	necessárias
para	 contornar	 os	 riscos	 mundanos,	 oriundos	 do	 aumento	 da
complexidade	diária.	Nesse	sentido,	o	texto	apresenta	além	de	uma	(outra)
compreensão	da	sociedade,	o	próprio	sistema	jurídico,	presente	e	futuro,
permitindo,	 a	 partir	 deste,	 uma	 vivenciação	 sob	 o	 prisma	 humanitário,
ressaltando	 a	 necessidade	 de	 frear	 as	 violações	 de	 direitos	 humanos	 –
caminho	este	perquirido	por	todas	as	nações.	

Palavras-chave:	 Teoria	 dos	 Sistemas;	 Luhmann.	 Direitos	 Humanos;
Sociedade	Mundial.	

The	Luhmannian	input	on	Human	Rights	in	(world)	society

Abstract:	 This	 article	 intends	 to	 present	 the	 Systems’	 Theory	 of	 the
German	 sociologist	 Niklas	 Luhmann,	 as	 the	 sociological	 argument	 that
leads	 to	 the	 understanding	 of	 the	 (world)	 contemporary	 society	 and	 the
human	rights	inserted	in	it.	From	the	Luhmannian	aspect,	it	is	possible	to
understand	 the	 design	 of	 the	 society,	 its	 functions	 and	 its	 development,



which	 undergo	 through	 several	 necessary	 changes	 to	 overcome	 global
risks	 arising	 from	 the	daily	 complexity	 escalation.	 In	 this	 sense,	 the	 text
presents	not	only	a	(different)	comprehension	of	society,	but	also	another
perspective	 of	 the	 present	 and	 future	 legal	 system,	 enabling	 an	 outlook
from	 the	 humanitarian	 standpoint,	 stressing	 the	 need	 to	 curtail	 human
rights	violations	–	a	pathway	to	be	followed	by	all	nations.

Keywords:	Systems	Theory;	Luhmann;	Human	Rights.	World	Society.

Introdução

A	 dinamização	 social	 é	 espontaneamente	 vivenciada	 pela	 humanidade	 desde	 sua
concepção	 natural,	 na	 medida	 em	 que	 o	 desenvolvimento	 é	 o	 móvel	 dos	 seres
humanos	que	buscam	a	melhoria	em	suas	vidas.

Para	 tanto,	 cada	 ser	une-se	e	desenvolve-se,	 em	seu	meio,	buscando	para	 tanto	os
demais	e	mais	próximos	para	alcançarem	seu	intento	pessoal,	profissional	e	social.

Cada	 camada	 social,	 cada	 extratificação	 e	 segmento	 podem	 ser	 encarados	 como
sistemas,	 que	 se	 auto-desenvolvem	 e	 se	 integram,	 prontificando	 assim,	 um
aprimoramento.	 E	 é	 nesse	 mesmo	 contexto	 que	 a	 dinamização	 do	 Direito,
notadamente,	os	Direitos	Humanos,	encontram-se	em	constante	evolução.

Na	 mesma	 medida	 em	 que	 há	 esse	 desenvolvimento,	 a	 partir	 de	 sua	 auto-
observação,	 a	 sociedade	 e	 o	 Direito,	 cada	 qual	 sendo	 um	 sistema	 próprio,
apresentam-se	 em	 constante	 acoplamento	 estrutural,	 ou	 seja,	 sistemas	 que
pressupõem	e	 contam,	no	plano	de	 suas	 próprias	 estruturas,	 com	particularidades
do	 seu	meio	 ambiente,	 haja	 vista	 que	 nenhum	 sistema	 pode	 evoluir	 a	 partir	 de	 si
mesmo,	 devendo,	 pois,	 relacionar-se	 com	 o	 meio,	 o	 que	 é	 feito,	 através	 do
acoplamento	estrutural,	ou	seja,	o	sistema	efetua	transformações	em	suas	próprias
estruturas	 (autopoieses),	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 possui	 interferência	 do	 meio
relativamente	àquelas.

E	é	efetivamente	sob	esta	ótica	que	se	apresenta	o	presente	estudo,	a	sociedade	como
um	sistema	que	desenvolve-se	continuamente,	no	qual	os	Direitos	Humanos,	como
o	 Direito/sistema,	 dinamizam-se,	 influenciam-se	 reciprocamente	 possibilitando,
desta	feita,	as	oportunidades	de	melhoria	mundial.	



1	A	Sociedade	na	Teoria	de	Niklas	Luhmann

Luhmann	dedicou	sua	vida	ao	objetivo	de	construir	uma	teoria	capaz	de	abarcar	a
sociedade	e	a	grande	gama	de	fenômenos	sociais	que	a	compõem.	Acreditava	que	a
teoria	 dos	 sistemas	 até	 então	 existente	 era	 insatisfatória,	 contraditória	 e
insuficientemente	desenvolvida	para	dar	conta	da	tarefa	de	sustentar	uma	teoria	da
sociedade.

Essas	 ponderações	 acerca	 do	modo	 que	 se	 deva	 entender	 a	 sociedade	 atualmente
decorre	do	fato	de	que	não	há	uma	teoria	que	encare	as	suas	atuais	configurações
pontualmente.	O	conceito	antigo	sociedade	a	definia	como	“um	sistema	aberto	que
procura	 atingir	 um	 estado	 estático	 por	 meio	 de	 um	 processo	 progressivo	 de
adaptação	 ao	 seu	 ambiente”,	 em	 que	 claramente	 “tendia	 a	 essa	 adaptação,	 por
intermédio	de	auto-regulações	internas	de	índole	cibernética”	(LUHMANN,	2005,	p.
626).

A	sociedade	era	compreendida	em	tempos	anteriores	(a	definia)	como	“um	sistema
aberto	que	procura	atingir	um	estado	estático	por	meio	de	um	processo	progressivo
de	 adaptação	 ao	 seu	 ambiente”,	 em	 que	 claramente	 “tendia	 a	 essa	 adaptação,	 por
intermédio	de	auto-regulações	internas	de	índole	cibernética”	(LUHMANN,	2005,	p.
626).	

Niklas	Luhmann,	expoente	do	estudo	social,	desenvolveu	seus	estudos	objetivando	a
construção	de	uma	teoria	apta	a	abarcar	a	sociedade	e	a	grande	gama	de	fenômenos
sociais	 que	 a	 compõem,	 visto	 que	 a	 teoria	 até	 então	 existente	 era	 insatisfatória,
contraditória	e	insuficientemente	desenvolvida	para	dar	conta	da	tarefa	de	sustentar
uma	teoria	da	sociedade.

Através	de	 seus	 estudos,	Luhmann	concretizou	 seus	 estudos	 através	da	 criação	da
Teoria	 dos	 Sistemas,	 que	 pode	 ser	 caracterizada	 como	 a	 teoria	 da	 diferença,	 da
fragmentação,	 da	 singularidade,	 do	 paradoxo	 e	 da	 complexidade.	 Para	 o	 autor,	 a
melhor	 teoria	 para	 a	 sociedade	 não	 era	 a	 que	 tinha	 por	 base	 a	 racionalidade,	 o
consenso	e	muito	menos	a	estabilidade.	E	é	exatamente	defendendo	a	 tese	de	uma
concepção	nova,	 liberta	das	amarras	 tradicionais	que	restou	(re)vista	e	proposta	a
uma	nova	visão	de	uma	série	de	conceitos	firmados	pelo	clássico	modo	de	pensar
sociológico.	

Neste	contexto,	o	autor	percebeu	que	uma	teoria	que	pretendesse	observar	eficaz	e
eficientemente	a	sociedade	contemporânea	deveria	contar	com	conceitos	modernos
e	avançados	das	mais	distintas	disciplinas	(idéia	da	transdisciplinariedade).	Somente
desta	maneira	seria	possível	almejar	uma	teoria	que	abarcasse	a	sociedade	moderna



e	 seus	 subsistemas.	 Tal	 percepção	 fez	 com	 que	 sua	 primeira	 obra,	 “Sistemas
sociales”,	publicada	em	1984,	contasse	com	aportes	teóricos	oriundos	da	biologia,
sociologia,	do	direito,	dentre	outros.	

Como	 bem	 observa	Marcelo	Neves	 (2004,	 p.	 121)	 “a	 teoria	 dos	 sistemas	 sociais
apropriou-se	dos	conceitos	de	forma	original	e	reorganizou-os	para	produzir	uma
forma	de	observação	que	pode,	inclusive,	ser	aplicada	àquelas	ciências”.

Ademais,	 a	 teoria	 da	 sociedade	 desenvolvida	 por	 Luhmann	 pode	 ser	 considerada
paradigmática.	A	principal	representação	deste	paradigma	é	a	substituição	da	antiga
concepção	de	todo/parte	por	sistema/meio.	Em	vez	da	dicotomia	todo/parte,	o	autor
propõe	 a	 ideia	 de	 diferenciação	 sistêmica	 (system	 differenciation),	 que	 nada	mais
seria	que	a	repetição	da	diferença	sistema/ambiente,	dentro	do	sistema.

Um	sistema	diferenciado	não	é	aquele	composto	por	um	número	extenso	de	partes	e
pelas	 relações	 entre	 elas,	 mas	 aquele	 que	 encerra	 um	 número	 significativo	 de
diferenciações	 sistema/ambiente	 em	 suas	 operações.	 Cada	 uma	 dessas
diferenciações,	 em	 cada	 corte	 considerado,	 reproduz	 a	 integridade	 da	 clivagem
sistema/	ambiente.

Contudo,	 a	 diferenciação	 não	 significa	 um	 isolamento	 absoluto,	 mas	 um
crescimento	 de	 independências	 e	 dependências.	 Assim,	 o	 sistema	 jurídico	 seria
autônomo	apesar	 de	 todas	 as	 suas	 dependências	 causais	 relativas	 ao	 seu	 ambiente
social,	enquanto	nele,	e	só	nele,	é	decidido	sobre	o	direito	e	o	não-direito.

Esta	codificação	sistemática	pode	ser	compreendida	como	uma	 forma	de	 redução
de	 complexidade,	 ou	 seja,	 um	 sistema	 precisa	 ser	 capaz	 de	 reconhecer	 o	 que	 lhe
pertence	 ou	 não.	 Baseando-se	 na	 lei	 da	 variedade	 de	 Ashby	 (1958),	 Luhmann
concebeu	a	 idéia	de	que	um	sistema	é	 sempre	menos	complexo	do	que	 seu	meio,
mas	 deve	 ser	 capaz	 de	 referir-se	 a	 ele	 reduzindo	 sua	 complexidade:	 assumindo
suficiente	 variedade	 de	 estados	 e	 definindo	 os	 estados	 do	 entorno.	Logo,	 pode-se
dizer	 que	 a	 função	 primordial	 de	 um	 sistema,	 para	 a	 teoria,	 é	 a	 redução	 da
complexidade	(Rodriguez,	2002).

Luhmann	entendia	que	uma	sociedade	complexa	e	contingente	como	a	moderna	só
poderia	 ser	 compreendida	 e	 observada	 através	 de	 uma	 teoria	 complexa.	 A
complexidade	 tratada	 pela	 teoria	 dos	 sistemas	 reúne	 os	 conceitos	 de	 seleção,
contingência	 e	 risco.	 Isto	 significa	 dizer	 que	 a	 complexidade	 obriga	 uma	 seleção
que	se	depara	com	a	contingência	(escolha	entre	várias	possibilidades)	o	que,	por
sua	vez,	implica	em	risco.



E	 a	 partir	 da	 doutrina	 de	 Niklas	 Luhmann	 (2006,	 p.49)	 tona-se	 possível	 a
conceituação	de	risco,	num	primeiro	momento,	como	oposição	de	segurança.	E	no
código	binário	risco	e	segurança	temos	como	resultado	um	esquema	de	observação
que	em	princípio	pode	calcular	as	decisões	a	partir	do	ponto	de	vista	do	risco.	

Os	 riscos	 projetam-se	 para	 o	 futuro,	 numa	 extensão	 de	 riscos	 atualmente
previsíveis,	 não	 esgotando	 danos	 e	 efeitos	 já	 ocorridos.	 Identificam-se,
fundamentalmente,	 “com	 antecipação,	 com	 destruições	 que	 ainda	 não	 ocorreram,
mas	que	são	iminentes,	e,	que,	nesse	sentido,	já	são	reais,	hoje	(BECK,	2006,	p.	26-
28).	

A	 “sociedade	 industrial”,	 ou	 seja,	 a	 que	 produz	 riscos,	 apresenta-se	 como	 uma
sociedade	 que	 não	 conseguiu	 ser	 plenamente	 moderna,	 mas	 tornou-se	 semi-
moderna,	 porque	 teria	 combinado	 simultaneamente	 elementos	 de	 contra-
modernidade	(ASSMANN,	2000,	s.p.).

E	 por	 contra-modernidade	 conceitua-se	 o	 advindo	 da	 ciência	 e	 da	 tecnologia,	 a
educação,	 os	meios	 de	 comunicação	 de	massa	 e	 as	 práticas	 políticas	 e	 aqui	 estão
incluídos	o	nazismo,	o	comunismo	e	os	 fenômenos	de	opressão	das	mulheres,	da
industrialização	 generalizada	 da	 guerra,	 da	 militarização	 de	 diversas	 formas	 da
vida	social,	e	que	igualmente	se	refere	às	reformas	potenciais	baseadas	no	mundo
das	mega	técnicas,	como	a	engenharia	e	medicina	genéticas.

Os	 aportes	 teóricos	 utilizados	 para	 revolucionar	 o	 paradigma	 da	 teoria	 da
sociedade	 não	 foram	 tomados	 da	 sociologia	 tradicional,	 mas	 da	 cibernética,	 da
ciência	cognitiva,	da	 teoria	da	comunicação	e	da	 teoria	da	evolução,	áreas	afins	à
concepção	 sistêmica	 e	 que	 não	 abordam	 a	 contraposição	 entre	 as	 ciências	 da
natureza	e	do	espírito.

Neste	 sentido,	 autores	 de	 diversas	 áreas	 do	 conhecimento	 como	 Spencer	 Brown,
Varela,	Maturana,	Bateson,	dentre	outros,	tiveram	especial	importância	na	definição
de	alguns	conceitos	da	teoria	dos	sistemas	sociais.	

Luhmann	 desenvolveu	 sua	 matriz	 pragmática-sistêmica	 a	 partir	 de	 uma	 análise
sobre	 a	 Teoria	 dos	 Sistemas	 de	 Parsons.	 Pode-se	 dizer	 então	 que	 Parsons	 teve
influência	 na	 elaboração	 de	 alguns	 conceitos	 da	 primeira	 fase	 da	 teoria
“Luhmanianna”.	 Contudo,	 em	 uma	 segunda	 etapa	 Luhmann	 voltou-se	 para	 uma
perspectiva	 epistemológica	 “autopoiética”,	 desta	 vez,	 influenciado	 pelos	 biólogos
Varela	e	Maturana,	momento	em	que	abandona	o	funcionalismo	de	Parsons.

Talcott	 Parsons	 tinha	 fortes	 influências	 de	Weber	 e	 Durkheim,	 motivo	 pelo	 qual



acreditava	que	a	união	das	ideias	de	ambos	poderia	contribuir	para	a	formação	de
uma	sociologia	jurídica.	Além	disso,	Parsons	refletiu	sobre	a	sociedade	a	partir	das
idéias	de	Varela,	Maturana	(biologia)	e	Bertalanffy	(cibernética).	

A	 ação	 social	 é	 o	 centro	 da	 teoria	 sistêmica	 “Parsoniana”,	 entretanto,	 Parsons
relacionava	a	ação	com	o	sistema	e	não	com	os	indivíduos.	Logo,	segundo	Parsons,
diferentemente	 do	 que	 pensava	 Weber,	 quem	 age	 são	 os	 sistemas,	 não	 os
indivíduos.	

Indagando-se	a	respeito	de	que	funções	seriam	necessárias	para	a	manutenção	das
estruturas	de	um	sistema,	Parsons	desenvolveu	a	teoria	estrutural	funcionalista,	que
tem	como	ponto	central	a	concepção	de	a	existência	de	um	sistema	depende	de	suas
estruturas.

Para	 Schwartz	 (2005,	 p.	 58),	 “a	 teoria	 Parsoniana	 é	 um	 método	 de	 raízes
ontológicas,	enquanto	a	de	Luhmann	possui	raízes	em	equivalências	funcionais”.	A
cerca	 do	 que	 se	 denomina	 de	 estrutural	 funcionalismo	 de	 Parsons	 destaca	 Rocha
(2001,	p.	124):

[...]	 quando	 um	 sistema	 provoca	 interferência	 em	 outro	 sistema	 seria
porque	ele	estaria	produzindo,	inputs,	influências	externas	a	este	sistema,
e	 este	 teria,	 de	 alguma	 maneira	 de	 se	 realimentar,	 num	 feedback,	 para
recuperar	ou	filtrar	essas	influências	e,	a	partir	de	outputs,	comunicar-se
com	outros	sistemas.

O	entendimento	de	Niklas	Luhmann,	singia-se	acerca	do	elemento	fundamental	do
sistema	é	a	comunicação,	ao	passo	que	para	Parsons	o	indivíduo	e	sua	consciência
ocupavam	 este	 lugar.	 Finalmente,	 os	 meios	 de	 comunicação	 são	 para	 Luhmann
catalisadores	da	diferença	funcional	dos	sistemas,	ao	passo	que	para	Parsons	seriam
a	conseqüência	desta	diferenciação	funcional.

Desta	feita,	apesar	de	estudar	e	partir	da	 teoria	dos	sistemas	de	Parsons,	Luhmann
dele	divergia	em	alguns	pontos,	eis	que	não	considerava	a	ação	o	horizonte	último
do	sistema	social.	Entendia	que	o	que	é	predeterminado	são	as	funções	do	sistema,
motivo	pelo	qual	discordava	da	predeterminação	estrutural	de	Parsons.

Gregory	 Bateson,	 biólogo,	 antropólogo	 e	 grande	 pensador	 sistêmico	 da
comunicação	também	contribuiu	para	a	teoria	“Luhmanianna”.	O	autor	apresenta	a
teoria	 clássica	 da	 diferença	 ao	 buscar	 equacionar	 e	 compreender	 como	 seria
possível	a	comunicação	humana	em	termos	de	estrutura	que	pudesse	ligar	os	“seres
vivos”,	a	natureza,	o	pensamento	e	a	antropologia.	Bateson	contribuiu	sobremaneira



para	 a	 compreensão	 do	 caráter	 interativo	 da	 comunicação,	 bem	 como	 para	 a
definição	 de	 seu	 estatuto	 enquanto	 disciplina	 fundamental	 para	 a	 compreensão	 da
vida	social.

Bateson	acreditava	que	a	 informação	é	a	diferença	que	muda	o	estado	do	sistema.
Tão	somente	pelo	fato	de	ocorrer,	 transforma-o,	independentemente	de	o	receptor
aceitar	ou	não	o	que	foi	comunicado.	O	que	importa	e	faz	a	diferença	é	efetivamente
o	 ato	 de	 comunicar	 (a	 difference	 that	makes	 a	 difference),	 como	 por	 exemplo,	 a
advertência	 de	 uma	 propaganda	 publicitária:	 “bebida	 alcoólica	 causa	 dependência
física	e	faz	mal	à	saúde”.

Trata-se,	 sem	 dúvidas	 de	 uma	 comunicação,	 porém	 isto	 não	 corresponde	 ao
acatamento	da	mesma	pelo	receptor	(homem).	O	fato	de	ter	havido	a	comunicação
acerca	do	malefício	da	bebida	alcoólica	é	o	que	faz	a	diferença	no	ser	humano	que	a
recepcionou	(LUHMANN,	2009,	p.	83).

O	matemático	Spencer	Brown	 elaborou	 importantes	 conceituações	 e	 ponderações
que	foram	levadas	em	consideração	na	Teoria	dos	Sistemas.	Sua	teoria	baseia-se	na
idéia	de	que	em	uma	operação	matemática	nada	deve	ficar	pressuposto,	a	não	ser	a
folha	de	papel	em	branco,	visto	que	a	partir	do	momento	em	que	um	simples	traço	é
feito	na	folha	em	branco,	a	diferença	está	posta.

Utilizando-se	da	forma	de	Spencer	Brown,	Luhmann	entende	que	as	formas	já	não
podem	 ser	 consideradas	 como	 configurações,	 mas	 como	 limites	 que	 obrigam	 a
distinção	 de	 um	 lado,	 sendo	 o	 outro	 lado	 da	 forma	 dado	 simultaneamente.	 A
compreensão	deve	ser	a	 seguinte:	 tudo	 tem	dois	 lados,	nenhum	 lado	é	algo	em	si
mesmo	 e,	 um	 lado	 da	 forma	 só	 existe	 pelo	 fato	 de	 não	 se	 ter	 escolhido	 o	 lado
oposto.	 Some-se	 a	 isto	 o	 fato	 de	 que	 todo	 este	 processo	 ocorre	 mediante	 uma
sequência	e	protraído	no	tempo.

Por	certo	a	operação	sistema/meio	é	baseada	na	diferença.	Diferença	esta	realizada
entre	um	sistema,	o	 jurídico,	por	exemplo,	com	o	seu	entorno.	A	diferença	obtida
entre	o	que	está	contido	nestes	dois	“mundos”	é	a	base	para	a	evolução	sistêmica,	à
medida	 que	 com	 a	 incorporação	 de	 fatores	 externos,	 a	 exportação	 de	 elementos
internos	para	os	demais	 sistemas	 (output),	ou	ainda	o	desenvolvimento	através	da
auto-operação	 com	 elementos	 já	 inseridos	 no	 sistema	 implica	 o	 progresso	 do
mesmo	quando	da	resolução	e	desmistificação	de	questões	postas	e	necessárias	de
resolução.	

Na	 sociedade	 moderna	 e	 complexa	 onde	 se	 diferenciam	 e	 autonomizam
operacionalmente	 os	 sistemas	 funcionais,	 a	 forma	 diferença	 sistema/ambiente



encontra	grande	relevância	(Neves,	2008).	O	trato	da	diferença	e	não	da	unidade	é
traço	 marcante	 da	 teoria	 dos	 sistemas	 sociais	 de	 Luhmann.	 Nesse	 sentido,	 cada
sistema,	 embora	 operacionalmente	 fechado,	 é	 capaz	 de	 comunicar-se	 com	 outros
sistemas	 (interpenetração/acoplamento	 estrutural)	 e	 diferenciar-se	 de	 outros
subsistemas,	através	de	um	processo	de	evolução.

Luhmann	(2009,	p.	360)	explica	que	tanto	as	reflexões	da	teoria	dos	sistemas	como
as	investigações	empíricas	sugerem	que	o	processo	de	diferenciação	de	um	sistema
requer	o	desenvolvimento	simultâneo	de	uma	diferenciação	interna.	Estas	utilizam
um	 procedimento	 completamente	 distinto	 daquele	 de	 diferenciação	 do	 entorno.
Enquanto	 esta	 última	 se	 refere	 aos	 requisitos	 de	 observação	 do	 entorno	 pelo
sistema,	e	desta	maneira	é,	ao	mesmo	tempo,	estimulada	e	ilimitada,	a	diferenciação
interna	resulta	do	processo	de	reprodução	autopoiética	(LUHMANN,	1998,	p.	182).

A	 formação	 dos	 sistemas	 sociais	 é	 definida,	 dentro	 da	 teoria,	 graças	 a	 uma
operação	básica	por	meio	da	qual	a	sociedade	complexa	é	dividida	em	dois	campos:
um	sistema	e	 seu	ambiente.	Essa	 formação	constitui	uma	 fronteira,	uma	 linha	que
separa	o	todo	da	parte	e	que	tem	como	resultado	a	identificação	do	que	está	dentro	e
do	que	está	fora	do	sistema	social	constituído	(Neves,	2005).

Um	sistema	que	se	diferencia	funcionalmente	do	seu	ambiente	e	dos	outros	sistemas
precisa	 ter	 as	 seguintes	 características:	 ser	 operacionalmente	 fechado	 e
cognitivamente	 aberto.	 Explica-se:	 influenciado,	 neste	 aspecto,	 pela	 teoria	 das
Ciências	 Biológicas	 de	 Varela	 e	 Maturana,	 Luhmann	 incorporou	 a	 idéia	 de
autopoiesis	às	Ciências	Sociais.	Pelo	fato	de	reconhecer	a	diferença	entre	o	sistema
biológico	 e	 o	 social,	 o	 sociólogo	 alemão	 adaptou	 a	 autopoiesis	 biológica	 aos
fenômenos	sociais,	considerando	que	assim	como	o	sistema	biológico	 tem	a	vida
como	elemento	constitutivo,	o	sistema	social	teria	a	comunicação.

A	 comunicação	 é,	 pois,	 a	 operação	 através	 da	 qual	 se	 realiza	 a	 autopoiésis	 do
sistema,	acontecendo	sempre	quando	e	exclusivamente	é	compreendida	a	diferença
entre	informação	e	ato	de	comunicar.	Relativamente	ao	encerramento	operativo	e	à
autopoiesis	 sistêmica,	a	comunicação	deve	necessariamente	ser	compreendida	sob
três	aspectos:	informação,	ato	de	comunicar	e	ato	de	entender.

Neste	sentido	cumpre	asseverar	que	para	a	teoria	sistêmica,	o	que	deve	ser	levado
em	 conta	 em	 uma	 sociedade	 são	 as	 comunicações	 entre	 os	 sistemas	 e	 seus
elementos,	 eis	 que	 o	 que	 gera	 o	 sistema	 social	 são	 as	 comunicações,	 razão	 pela
qual,	 o	 indivíduo	não	pode	 ser	 considerado	 como	elemento	 formador	do	 sistema
social	(Trindade,	2008,	p.	34).



Para	a	teoria	“Lumanniana”,	o	homem,	não	é,	pois,	considerado	o	centro	do	sistema
social,	posição	esta	ocupada	pela	interação	dos	sujeitos	através	do	ato	de	comunicar
que	é	o	centro,	a	base,	o	que	tem	o	condão	de	criar,	desenvolver	e	evoluir.

Por	assim	ser,	a	comunicação	oferece	opções:	sim	e	não,	direito-não	direito,	lícito,
não-lícito,	 o	 que	 implica	 na	 tomada	 de	 decisões	 sobre	 as	 alternativas.	 Todo	 este
processo	se	dá	por	meio	da	autopoiesis,	ou	 seja,	 a	partir	da	operação	anterior	de
identificação	de	possibilidades	e	adaptação	do	“fato”	às	mesmas,	culminando	numa
“conclusão”.

Lecionando	acerca	do	tema	Pierre	Guibentif	(2004,	p.	182)	aduz	que	cada	operação
de	 comunicação	 “produz	 um	 sistema”,	 simultaneamente,	 constituindo-o,	 pelas
seleções	que	operam	nas	suas	relações	com	seu	entorno	e	relacionando-se	com	uma
próxima	operação,	pela	antecipação	da	aceitação	da	mensagem	compreendida.	Para
o	 autor	 assim	 resta	 definido	 o	 termo	autopoiesis	 dos	 sistemas	 sociais,	 que	 se	 dá
através	da	comunicação.

Fato	 é	 que,	 a	 partir	 da	 concepção	 fornecida	 pela	 biologia,	 verifica-se	 a	 auto-
organização	 e	 uma	 auto-produção,	 a	 partir	 dos	 próprios	 elementos	 do	 sistema,	 o
que	garante	ao	mesmo	certa	autonomia	em	relação	ao	ambiente.	Isso	não	significa,
entretanto,	 que	 sistema	 e	 ambiente	 não	 se	 relacionem	 ou	 que	 o	 sistema	 seja
absolutamente	independente	do	seu	meio.	Logo,	sistema	e	ambiente	se	comunicam
por	meio	de	acoplamentos,	como	bem	esclarece	Carvalho	(s/d,	p.	2):

[...]	 o	 sistema	 interage	 com	 o	 ambiente,	 mantendo	 um	 processo	 de
acoplamento,	 através	 de	 uma	 espécie	 de	 decodificação	 das	 irritações
causadas	pelo	ambiente,	efetuadas	mediante	a	utilização	de	suas	próprias
interações	 internas,	 circularmente	 organizadas	 em	 resposta	 aos	 ruídos
externos.

Por	fim,	é	importante	perceber	que	o	conceito	de	sistema	adotado	por	Luhmann	não
é	o	mesmo	da	concepção	ontológica	Aristotélica	de	que	‘o	todo	é	maior	do	que	as
partes	 que	 o	 compõem’.	 O	 que	 há	 entre	 sistema	 e	 ambiente	 é	 um	 limite,	 que
Luhmann	reconhece	como	uma	forma	(o	re-entry	da	 forma	–	diferença	na	forma,
conforme	terminologia	de	Spencer	Brown).

Para	 Brown	 é	 uma	 distinção,	 decorrente	 de	 uma	 separação,	 de	 uma	 diferença,	 a
separação	 entre	 dois	 valores,	 lados	 ou	 faces,	 por	 um	 limite.	 Assim,	 a	 aplicação
recursiva	 da	 distinção	 diretriz	 sistema/ambiente	 acarreta	 no	 aumento	 da
complexidade	e	no	aprofundamento	da	comunicação	social.	É	a	esta	internalização
da	forma	à	forma	que	o	autor	denomina	de	re-entrada	ou	re-envio.	(Carvalho,	2008,



p.	65).

2	O	Direito	e	a	Sociedade	na	Teoria	de	Niklas	Luhmann

Para	 relacionar	 o	 direito	 e	 a	 teoria	 dos	 sistemas	 sociais	 é	 preciso	 entender	 a
sociedade	 como	 “um	 tipo	 particular	 de	 sistema	 social	 [...],	 que	 compreende
internamente	todas	as	comunicações”.	Nesse	escopo,	o	direito	seria	um	subsistema
parcial	da	sociedade,	“funcionalmente	diferenciado”,	que	integra	o	grande	sistema,
possuindo	dentro	de	si	comunicações	próprias	com	o	intuito	de	“manter	estáveis	as
expectativas”	da	sociedade	(CORSI,	1996,	p.	154).

Exatamente	 deste	 ponto,	 é	 que	 em	 sua	 obra	O	Direito	 da	 Sociedade,	 lançado	 em
1993,	 Niklas	 Luhmann	 pretendeu	 analisar	 a	 relação	 entre	 sistema	 jurídico	 e
sociedade,	no	sentido	de	descobrir	qual	o	conceito	de	sociedade	em	que	as	relações
sociais	ocorrem,	bem	como	quais	as	conseqüências	que	esse	conceito	apresenta	no
que	 concerne	 à	 analise	 das	 relações	 entre	 sociedade	 e	 direito.	 Entretanto,	 mais
especificamente	na	obra	La	Sociedad	y	su	Derecho,	Luhmann	(2005,	p.	625)	também
questiona	 “a	maneira	 pela	 qual	 se	 tenha	 que	 entender	 a	 sociedade	 onde	 todas	 as
comunicações	ocorrem”.

Nesse	escopo	o	direito	era	concebido	“como	um	mecanismo	regulativo	a	serviço
da	 adaptação	 da	 sociedade	 ao	 seu	 entorno”,	 como	 se	 fosse	 “uma	 máquina
cibernética	 programada	 para	 manter	 constantes”.	 Assim,	 o	 direito	 sustentaria	 e
confirmaria	“uma	sociedade	que	é	descrita	de	fora	como	uma	sociedade	adaptada	e
que	somente	tem	que	fazer	frente	a	conflitos	internos”	–	o	que	via	de	encontro	com
a	atual	percepção	luhmanniana	de	sociedade	e	de	Direito	(LUHMANN,	2005,	p.	626-
627).

Com	 a	 introdução	 de	 um	 novo	 conceito	 de	 sociedade,	 a	 qual	 “conduz	 a
conseqüências	totalmente	distintas”	exatamente	por	não	entrar	“em	contato	com	seu
entorno	diretamente	por	suas	próprias	operações”,	a	 função	do	direito	 também	se
vê	alterada.	A	novel	concepção	estaria	sustentada	nos	“sistemas	autopoiéticos”,	cujo
tanto	 o	 sistema	 da	 sociedade	 quanto	 o	 do	 direito	 são	 vistos	 como	 sistemas
“operativamente	fechados”	que	se	reproduzem	com	“operações	próprias”,	os	quais
não	 mantêm	 contato	 direto	 “com	 seu	 entorno,	 senão	 por	 intermédio	 de	 suas
próprias	operações”	(Luhmann,	2005,	p.	626-627).

Logo,	 tem-se	 que	 o	 entorno	 não	 mais	 participa	 diretamente	 das	 operações
decisórias	do	sistema,	isto	é,	não	força	mais	o	sistema	a	se	adaptar	com	ele	–	mas



tão	somente	através	dele.	Nesse	sentido,	“o	entorno	não	pode	incorporar	operações
de	outro	tipo	na	rede	de	autopoiésis	do	sistema”,	somente	pode	irritá-lo,	visto	que
quem	 decidirá	 o	 curso	 das	 comunicações	 a	 seguir	 é	 o	 próprio	 sistema,	 pois
limitado	está	às	suas	próprias	operações	(LUHMANN,	2005,	p.	628).

Tanto	o	sistema	social	quanto	o	sistema	jurídico	são	sistemas	autopoiéticos,	em	que
o	último	opera	dentro	da	sociedade.		Assim,	com	cada	operação	própria	realizada,	a
sociedade	 também	 renova	 a	 sua	 comunicação	 e	 todas	 as	 demais	 –	 quer	 isto	 dizer
que,	 caso	 a	 sociedade	 reduza	 determinada	 complexidade	 introduzida	 por	 certo
risco,	ela	estará	reproduzindo	em	seu	interior,	autopoiéticamente,	pilares	estruturais
para	lidar	com	tal	situação,	na	busca	de	uma	estabilidade,	os	quais	servirão	para	os
seus	subsistemas.

Logo,	se	o	Direito	está	dentro	da	sociedade,	ele	vai	sofrer	irritações	originadas	em
seu	entorno	(dentro	da	sociedade)	originárias	dessas	novas	estruturas,	fazendo	com
que	ele	“também	realize	sua	própria	autopoiese”	no	sentido	de	manter	a	estabilidade
das	 expectativas,	 seguindo	 o	 seu	 código	 binário1,	 o	 qual	 é	 exclusivo	 deste
subsistema,	“delimitando-se	frente	ao	entorno	interno	da	sociedade”.	Isso,	pois,	as
respostas	para	os	problemas	que	envolvam	esse	ramo,	“devem	ser	criadas	dentro	do
sistema	jurídico	e	não	fora	dele”	(LUHMANN,	2005,	p.	630).

As	 expectativas	 dirigidas	 ao	 Direito	 modificam-se	 pelas	 inovações	 tecnológicas,
pois	 há	 uma	 alteração	 nas	 condições	 das	 próprias	 estruturas	 do	 sistema	 jurídico.
Nesse	panorama,	o	Direito	autopoiéticamente	fará	as	mudanças	necessárias	quando
for	 requerido	que	o	 faça,	visto	que	o	 risco	de	uma	não	alteração	poderá	elevar	a
complexidade	a	níveis	altíssimos	(que,	por	sua	vez,	podem	levar	ao	caos),	ao	invés
de	reduzi-la	(que	ocorre	quando	se	modifica	a	norma).

Nas	palavras	de	Luhmann:	“o	direito	da	sociedade	moderna	deve	sair	a	frente	e	sem
um	futuro	certo”,	porque	“os	parâmetros	naturais,	que	tanto	se	referem	a	sociedade,
não	 podem	 ser	 aceitos	 como	 algo	 constante”	 –	 “eles	 podem	 divergir”	 no	 futuro
justamente	 porque	 não	 “existe	 nem	 uma	 linha	 geral	 na	 forma	 de	 uma	 historia
consagrada	 ,	um	progresso,	ou	o	fim	do	mundo	em	que	ele	possa	se	ater”.	Segue
afirmando	o	autor	que	“o	direito	não	pode	ser	estável	do	ponto	de	vista	do	tempo,
no	sentido	que	algo	que	em	alguma	ocasião	tenha	tido	validez	a	terá	para	sempre”	–
isso	não	existe	(LUHMANN,	2005,	p.	634-635).

Vale	 ressaltar	que	 se	o	Direito	 se	 transforma,	é	necessário	que	efeitos	 retroativos
sejam	evitados,	bem	como	que	as	decisões	judiciais	previamente	proferidas	sejam
protegidas.	Isso	é	necessário,	pois	o	Direito	também	pode	causar	um	risco,	o	risco
do	 direito.	 Esse	 ocorre	 quando	 uma	 expectativa	 normativa	 era	 concreta,	 porém,



modifica-se	 gerando	 riscos	 (para	 o	 futuro).	O	Direito	 pode	 se	modificar	 de	 duas
formas,	a	primeira	por	intermédio	de	legislação	e,	a	segunda,	por	meio	de	decisões
judiciais	(LUHMANN,	2005,	p.	636).

O	risco	imposto	pelo	primeiro	modo	é	mais	corrigível	que	o	segundo,	exatamente
porque	 o	 que	 irá	 alterar-se	 é	 a	 leitura	 do	 código	 binário	 direito/não-direito,	 em
virtude	 de	 uma	 nova	 norma	 que	 nasce,	 modificando	 a	 regra	 existente,	 pela	 via
temporal	(Luhmann,	2005b,	p.	59).	A	correção	dessa	irritação	para	o	futuro	(risco),
normalmente	 ocorre	 por	 intermédio	 de	 indenizações,	 no	 sentido	 de	 o	 prejuízo
causado	pela	troca	orientação	na	leitura	do	Direito	ser	sanado,	sendo	esta	a	maneira
pela	 qual	 se	 adapta	 a	 nova	 norma/expectativa	 ao	 presente,	 reduzindo-se	 a
complexibilidade	e,	por	sua	vez,	o	risco	imposto	pelo	Direito	(LUHMANN,	1992,	p.
107).	

A	 segunda	 modificação,	 por	 sua	 vez,	 é	 mais	 complicada.	 Apesar	 de	 ter-se	 o
conhecimento	de	que	“mesmo	as	expectativas	normativas	podem	se	adaptar	através
de	procedimentos,	mormente	da	 jurisprudência”	 (Schwartz,	2008,	p.	12),	há	casos
em	que	isso	pode	gerar	um	risco,	o	qual	é	originário	do	direito.	Isso	ocorre	quando
surgem	“vereditos	proferidos	pelas	mais	altas	 instâncias”,	 em	que	 se	observa	que
determinadas	 orientações	 “possuem	 poucas	 possibilidades	 de	 serem	 incorporadas
nas	decisões	dos	casos	particulares”	(LUHMANN,	2005,	p.	636).

O	 risco	 imposto	 pelo	 Direito	 é	 que,	 nesses	 casos,	 as	 orientações	 não	 seguem	 o
código	binário	desse	subsistema,	sendo	consideradas	arbitrárias,	com	um	alto	grau
de	 “valoração”.	 	 Nesse	 condão,	 elas	 acabam	 gerando	 mais	 discrepâncias	 e
insatisfação,	exatamente	por	“não	terem	tido	como	efeito	uma	adaptação	do	sistema
ao	seu	entorno	social”,	como	se	procurava	(LUHMANN,	2005,	p.	637).

Em	outras	palavras,	quer-se	dizer	que	ao	invés	de	funcionarem	como	uma	solução
para	 irritações	semelhantes,	as	decisões	geram	mais	 riscos	ao	 invés	de	minimizá-
los.	O	 risco	 gerado	 aqui,	 pelo	Direito,	 é	 exatamente	 no	 sentido	 de	 “não	 proteger
quem	espera	um	comportamento	 conforme	a	norma”,	gerando	uma	 frustração	de
uma	 expectativa	 normativa,	 uma	 insegurança	 jurídica	 –	 que	 vai,	 inclusive,	 de
encontro	com	a	função	do	Direito	(Campilongo,	2000,	p.	97).	E	isso	pode	ter	como
resultado	 o	 aumento	 da	 complexidade	 do	 sistema	 jurídico,	 o	 que	 ocasionalmente
pode	desestabilizá-lo	e	levá-lo	ao	caos.	

Luhmann	assevera	que	o	“o	risco	toma	o	lugar	na	fórmula	de	adaptação”	do	Direito
com	o	seu	 tempo.	Portanto,	esse	subsistema	“está	obrigado	a	 reflexionar-se	sobre
seu	 próprio	 risco,	 criando	 regras	 jurídicas,	 por	 intermédio	 de	 “reformas	 [...]	 que
resultem	compatíveis,	desde	o	ponto	de	vista	do	risco	e	do	perigo,	com	a	autopoiese



do	 sistema	 jurídico,	 com	 sua	 função	 específica	 e	 com	 a	 peculiaridade	 de	 seu
código”,	para	garantir	a	segurança	(nos	fundamentos	de	decisões)	e	a	estabilidade
normativa,	na	medida	em	que	os	problemas	apresentam-se.	 (LUHMANN,	2005,	p.
637-638).

Essas	assertivas	 indicam	que	“todos	os	 resultados	da	 reflexão	do	sistema	 jurídico
encontram-se	vinculados	aos	textos	normativos”	–	o	risco,	todavia,	“se	exterioriza”.
	 Nesse	 sentido,	 para	 que	 o	 Direito	 não	 seja	 estático,	 “é	 possível	 que	 se	 ofereça
estímulos	(irritações	externas),	por	intermédio	do	acoplamento	estrutural,	para	que
ele	se	altere	autopoiéticamente,	adaptando-se	à	novas	realidades	(LUHMANN,	2005,
p.	641).	

Luhmann	 confirma	 que	 o	 sistema	 jurídico	 introduz	 e	 integra	 um	 futuro	 aberto	 a
sociedade	(o	qual	não	é	previsto,	portanto,	modificável).	Por	essa	sua	característica,
esse	 autor	 afirma	 que	 é	 possível	 compará-lo	 metaforicamente	 à	 um	 sistema
imunológico	(LUHMANN,	2005,	p.	642).		Esse	sistema,	do	corpo	humano,	defende
o	 organismo	 contra	 bactérias,	 vírus,	 etc.,	 (que	 tentam	 invadi-lo),	 por	 meio	 de
anticorpos	específicos,	produzidos	pelo	próprio	sistema	(corpo	humano),	haja	vista
essa	irritação	externa.

O	Sistema	do	Direito	opera	da	mesma	forma,	justamente	por	ser	autopoiético,	o	que
garante	as	suas	estruturas	básicas	para	um	futuro,	mas	que	pode	ser	alterado	(por
ele	mesmo,	 com	certa	 ajuda	do	 exterior,	 que	 serviu	 apenas	 como	aprendizagem).
Nesse	sentido,	tem-se	que	um	sistema	autopoiético	“só	pode	produzir	operações	na
rede	 de	 suas	 próprias	 operações,	 sendo	 que	 a	 rede	 na	 qual	 essas	 operações	 se
realizam	é	produzida	por	essas	operações”	(LUHMANN,	2009,	p.	119-120).

De	 tal	 forma	 que	 o	 sistema	 imunológico	 age,	 o	 sistema	 não	 precisa,	 portanto,
conhecer	 o	 seu	 entorno	 –	 “ele	 apenas	 registra	 os	 conflitos	 internos	 e	 elabora
soluções	 gerais	 para	 conflitos	 que	 se	 apresentem	 caso	 a	 caso”	 no	 futuro
(LUHMANN,	2005,	p.	642-643).	Quer	isso	dizer	que,	 tanto	o	sistema	imunológico
quanto	o	Direito,	não	precisam	 investigar	o	 seu	entorno	para	encontrar	 soluções;
eles	 apenas	 registram	 as	 interferências	 e	 irritações	 geradas	 pelo	 ser	 estranho	 do
meio	 (nesse	momento	 já	 distinguindo	 aquilo	 que	 lhe	 interfere	 ou	 não;	 o	 que	 faz
parte	 do	Direito	 ou	 não)	 e	 encontram	 dentro	 de	 seus	 próprios	 sistemas,	 a	 forma
mais	adequada	de	neutralizar	essa	situação	não	prevista	por	ele.

Ressalta-se	que	as	irritações	“são	sempre	sistemas	parasitários	que	dependem	que	a
sociedade	tenha	estabelecido	estruturas	(expectativas)	e	que	esteja	em	condições	de
continuar	a	sua	autopoiése	de	maneira	congruente	à	sua	estrutura,	mas	também,	ao
mesmo	 tempo,	 são	 inovadoras”,	 pois	 se	 não	 já	 haveria	 umas	 estrutura	 específica



para	 tal	 situação.	 Logo,	 o	 sistema	 (imunológico)	 “não	 é	 útil	 para	 corrigir	 erros,
mas	 apenas	 para	 debilitar	 os	 riscos	 estruturais”,	 no	 sentido	 de	 aprender	 com	 o
intruso	e	reduzir	o	risco	(LUHMANN,	2005,	p.	642-643).

Luhmann	expõe	que	os	conflitos	originários	desse	choque	entre	o	sistema	jurídico
(imunológico)	 e	 as	 novas	 situações	 (parasitas)	 “constituem	 motivos	 de
aprendizagem”,	sem	a	qual	não	se	poderia	compreender	e	desenvolver	o	Direito	–
fazendo	com	ele	inexistisse.	Nesse	escopo,	aprender	remota	a	idéia	de	formação	de
uma	regra,	a	qual,	nesse	panorama,	“é	idêntica	a	formação	de	anticorpos,	com	uma
especificidade	obtida	de	maneira	casuística”	(LUHMANN,	2005,	p.	642-643).

Tal	 como	 restou	 demonstrado	 anteriormente,	 “os	 conflitos	 podem	 ser	 criados,
inclusive,	pelo	próprio	direito”,	 sendo	 importante	destacar	que	o	 sistema	 jurídico
“origina-se	 e	 desenvolve-se	 na	 busca	 de	 soluções	 para	 os	 conflitos”	 de	 tal	modo
que	 “essas	 soluções	 não	 funcionem	unicamente	 como	 algo	ad	 hoc,	 sendo	 válidas
para	mais	de	um	caso”	 (LUHMANN,	2005,	p.	642-643).	Assim,	quando	se	produz
um	anticorpo,	quer-se	que	ele	esteja	presente	mesmo	após	certo	período	de	tempo,
caso	ainda	seja	temporalmente	válido.

Sinteticamente,	 quando	 um	 sistema	 encontra-se	 incapacitado	 para	 formular
respostas	 a	 certas	 irritações	 que	 emergem	 do	 seu	 entorno	 (meio)	 e	 alcançam	 o
sistema	por	 intermédio	do	 acoplamento	 estrutural,	 aumentará	 a	 sua	 complexidade
(interna)	 e	 encontrará	 respostas	 neutralizadoras	 para	 tal	 problema	 dentro	 de	 seu
próprio	espaço,	 sem	a	 interferência	do	meio,	 isto	é,	 sem	adaptar-se	a	ele	–	o	que
por	 sua	 vez,	 acaba	 por	 reduzir	 a	 complexidade	 de	 tal	 situação	 e,	 logo,	 o	 risco
(LUHMANN,	2005,	p.	642).	Para	cada	situação,	“novas	regras	surgem”	ou	“novas
interpretações	 são	 geradas”2,	 o	 que	 possibilita	 a	 continuidade	 do	 sistema	 para	 o
futuro	(LUHMANN,	2005,	p.	645).

É	 importante	 salientar	 que	 para	 Luhmann,	 a	 “função	 do	 direito	 está	 ligada	 às
expectativas	 direcionadas	 à	 sociedade	 e	 não	 aos	 indivíduos”,	 excluindo	 qualquer
expectativa	 que	 se	 refira	 ao	 “estado	 de	 consciência	 de	 um	 certo	 ser	 humano”
(LUHMANN,	 2004,	 p.	 142-143).	 Nesse	 diapasão,	 caso	 as	 violações	 do	 Direito
ocorrerem	 no	 plano	 da	 sociedade,	 isto	 é,	 quando	 elas	 são	 “estruturalmente
induzidas”,	 elas	 adquirem	 um	 valor	 informativo,	 criando	 uma	 determinada
comunicação	 (e	 uma	 irritação),	 o	 que	 leva	 a	 geração	 de	 uma	 determinada
expectativa	pelo	Direito	(LUHMANN,	2005,	p.	648).

Como	 o	 próprio	 Luhmann	 aborda	 sobre	 a	 questão	 dos	 problemas	 da
individualidade,	“mesmo	que	estejam	no	entorno	do	sistema,	a	sociedade	não	pode
ignorá-los	já	que	se	comunica	com	eles”	(LUHMANN,	2007,	p.	638).	Até	porque,	“a



sociedade	depende	do	homem	como	condição	ambiental	para	existir”	(Neves,	2004,
p.	 126).	O	Direito,	 portanto,	 “deve	 se	 identificar	 como	uma	 codificação	 binária”;
contudo,	 para	 superar	 as	 constantes	 violações	 de	 direitos,	 é	 necessário	 que	 o
sistema	jurídico	também	tenha	sentido	(Neves,	2004,	p.	126).

Sentido,	 na	 teoria	 sistêmica	 luhmanniana,	 é	 o	meio	 que	 permite	 um	 sistema	 estar
aberto	 a	 outras	 possibilidades,	 à	 criação	 de	 novas	 possibilidades,	 exatamente	 por
aumentar	 a	 complexidade	 nos	 sistemas	 através	 de	 comunicações	 próprias	 (Corsi,
1996,	p.	146).	E,	através	dessa	perspectiva,	é	possível	falar	em	um	sistema	jurídico
unitário	e	mundial,	para	 fazer	 frente	as	extraordinárias	dimensões	e	a	diversidade
regional	das	violações	de	direitos”	(LUHMANN,	2005,	p.	648).

Luhmann	é	um	dos	primeiros	 sociólogos	a	 aceitar	 a	 existência	de	uma	 sociedade
mundial3,	sem	limites	regionais.	Esse	moderno	ponto	de	vista	decorre	da	“decisiva
interconexão	recursiva	da	comunicação”,	cujos	pressupostos	são	a	traducibilidade
das	linguagens,	a	comunicação	mundial	dos	meios	de	massa,	as	redes	privadas	de
comunicação,	a	unidade	dos	esforços	cognitivos	no	sistema	da	ciência,	a	economia
mundial	com	mercados	globais,	o	sistema	político	mundial	que	coloca	os	Estados
em	dependência	 recíproca	 indissolúvel	e	as	conseqüências	ecológicas	das	guerras
modernas,	 que	 impõem	 uma	 lógica	 de	 prevenção	 e	 de	 intervenção	 –	 resultando
difícil	 “negar	 o	 entrelaçamento	 em	 âmbito	 mundial	 de	 todos	 os	 sistemas
funcionais”	 da	 sociedade	 (LUHMANN,	 2005,	 p.	 649;	 Sella,	 2006,	 p.	 581).	 Nesse
escopo,	o	Sistema	do	Direito	não	poderia	ser	distinto.

Não	restam	dúvidas	quanto	a	teoria	dos	sistemas	luhmanniana	ser	caracterizada	pela
diferenciação	dos	subsistemas	por	funções,	os	quais	integram	grande	sistema	que	é
a	 sociedade	 (mundial).	 Cada	 um	 dos	 subsistemas,	 assim,	 tem	 sua	 comunicação
interna	própria	(seu	código	próprio),	o	que	lhes	permite	analisar	as	perturbações	do
entorno	 (o	 qual	 se	 encontra	 dentro	 da	 sociedade,	 mas	 fora	 dos	 subsistemas)	 e
fechar-se	operativamente	e	atribuir	uma	resposta	para	tal	caso,	procurando	diminuir
a	complexibilidade	existente.	

Assim,	 é	 correto	 afirmar	 que	 o	 sistema	 jurídico	 apresenta	 o	 seu	 próprio	 código,
qual	 seja	 direito/não	 direito,	 como	 anteriormente	 frisou-se.	Apesar	 de	 existir	 em
todas	 as	diferentes	 regiões	do	mundo,	 esse	 subsistema	pode	 apresentar	variações,
visto	que	as	perturbações	do	sistema	podem	ter	efeitos	muito	diferentes	conforme
seja	o	curso	de	seu	desenvolvimento,	a	natureza	do	 feedback	e	as	particularidades
regionais.	Entretanto,	 haja	 vista	 a	 existência	 de	 normas	 que	 traduzem	 uma	 ordem
jurídica	 de	 outra,	 como	 são	 as	 regras	 do	 Direito	 Internacional	 Privado	 e	 a	 real
semelhança	que	as	regras	apresentam	entre	uma	e	outra	região,	não	se	pode	negar
que	o	(sub)sistema	jurídico	exista	na	sociedade	mundial,	embora	sem	legislação	e



jurisdição	central	(LUHMANN,	2005,	p.	651).

E	 esse	 sistema	 jurídico	 da	 sociedade	 do	 mundo	 constitui	 um	 caso	 particular	 de
sistema	 funcional	 no	 qual,	 apesar	 das	 relações	 e	 das	 coincidências	 formais,
parafraseando	Luhmann,	não	se	deve	ignorar	as	enormes	diferenças	existentes	entre
as	 diversas	 regiões.	 Portanto,	 a	 pergunta	 que	 os	 sociólogos	 do	 direito	 poderiam
formular	hodiernamente	 seria	a	de	que	como	é	que	essas	diversidades	podem	ser
descritas	e	entendidas.	

3	Sociedade,	Direito	e	Direitos	Humanos

Um	dos	indicadores	da	existência	de	um	sistema	jurídico	da	sociedade	mundial	se
refere	 “a	 crescente	 atenção	 que	 se	 dispensa	 às	 violações	 dos	 direitos	 humanos”,
onde	a	violência	parece	ocupar	o	 lugar	de	 tribunal	 superior,	 pois	 é	 a	partir	delas
que	 o	 os	 direitos	 serão	 realmente	 efetivados,	 o	 qual	 discorrer-se-á	 em	 breve
(LUHMANN,	2005,	p.	651;	Neves,	2004,	p.	132).	Antes,	cabe	ressaltar	que	na	teoria
de	luhmanniana,	existem	três	desdobramentos	possíveis	para	os	direitos	humanos:	o
contratual,	o	positivista	e	a	autoreferencial	(LUHMANN,	2005,	p.	652-657).

Em	 relação	 ao	primeiro,	 conforme	Luhmann,	 esses	 direitos	 surgem	ainda	 com	o
“desmoronamento	 do	 antigo	 direito	 natural	 europeu	 e	 a	 estreita	 conexão	 com	 as
constituições	 de	 índole	 sócio-contratualistas”.	 Isso,	 pois,	 os	 direitos	 humanos
adquiririam	sua	validade	através	do	contrato	social	para	com	o	Estado,	não	sendo
mais	considerados	naturais	(inatos)	dos	seres	humanos,	porém	vistos	como	parte	da
esfera	cível,	mais	especificamente	como	seu	produto	(LUHMANN,	2000,	p.	157).

Em	outras	palavras,	quer-se	dizer	que	por	essa	perspectiva	paradoxal	“não	são	os
indivíduos	 que	 fundamentam	 o	 contrato	 social,	 mas	 sim	 o	 contrato	 social	 que
fundamenta	os	indivíduos”	–	e	os	seus	direitos	humanos	(LUHMANN,	2000,	p.	156).
Contudo,	 essa	 perspectiva	 não	 prosperou	 em	 virtude	 de	 alguns	 questionamentos,
como	a	situação	daqueles	que	não	 fazem	parte	da	sociedade	ou	por	quanto	 tempo
essa	 forma	de	 fundamentação	 iria	 durar	 quando	 as	 relações	 sociais	 se	 alterassem
(LUHMANN,	2000,	p.	156-157).

Portanto,	 a	 partir	 da	 metade	 do	 século	 XVIII,	 o	 convencimento	 dos	 direitos
humanos	 passaria	 a	 ser	 vislumbrada	 através	 da	 perspectiva	 positivada.	Ou	 seja,	 a
solução	seria	encontrada	“na	textualização	e,	por	fim,	na	positivação	desses	direitos
pré-positivos”	(LUHMANN,	2000,	p.	157).	Luhmann	(2005,	p.	653)	apresenta	alguns
exemplos	de	sua	textualização,	qual	seja	a	Bill	of	Rights	ou	a	Declaração	Francesa	–



documentos	 declaratórios	 de	 direitos	 (individuais/humanos).	 Já	 como	 direito
positivado,	 Luhmann	 (2000,	 p.	 157)	 apresenta	 as	 leis	 constitucionais	 como
fundamentos	para	garantir	à	esses	direitos	uma	característica	normativa	e	estável.

Ocorre	que	esse	panorama	 também	apresenta	uma	grande	dificuldade,	 a	qual	 está
ligada	 à	 sua	 validade	mundial,	 justamente	 por	 essa	 positivação	 (ou	 até	 mesmo	 a
textualização4)	 unir	 os	 direitos	 às	 Cartas	 dos	 Estados	 diretamente.	 Nessa	 banda,
exige-se	 das	 nações	 a	 “observação	 em	 seu	 território	 dos	 direitos	 humanos,
enquanto	que	esses	direitos	aparecem	como	exigências	de	composição	e	aplicação
do	direito”	–	o	que	é	bastante	“obscuro	para	a	sociedade	mundial”	vista	como	um
todo	(LUHMANN,	2005,	p.	655).

A	 partir	 dessa	 visão	 é	 que	 Luhmann	 se	 questiona	 quanto	 a	 esse	 último
desdobramento	 ser	 realmente	 o	 mais	 apropriado	 para	 fundamentar	 os	 direitos
humanos5,	 surgindo	a	nova	 forma	que	corresponde	“a	 impressão	geral	de	que	os
produtos	da	civilização	passam	a	ser	reconhecidos	dentro	de	seus	próprios	limites”
(LUHMANN,	 2000,	 p.	 158).	 Quer	 isto	 dizer	 que,	 em	 uma	 nova	 perspectiva,	 os
direitos	 humanos	 seriam	 “conhecidos	 até	 onde	 poderiam	 ser	 modificados”	 e
reconhecidos	quando	descumpridos	(LUHMANN,	2005,	p.	655).

Portanto,	 para	 o	 desenvolvimento	 e	 fundamentação	 dos	 direitos	 humanos
hodiernamente,	dever-se-ia	introduzir	a	autoreferência6,	em	que	por	conhecer	sues
limites,	 os	 direitos	 humanos	 também	 reconhecem	 uma	 transgressão	 (aquilo	 que
proíbem)	 e,	 a	 partir	 da	 frustração	 gerada	 por	 essa	 violação,	 o	 sistema	 jurídico
deveria	 criar	 uma	 resposta	 dentro	 de	 seus	 limites,	 caso	 tal	 irritação	 (a	 violação)
passasse	pela	diferenciação	do	código	do	Direito	e	aumentasse	a	complexibilidade.

Humanitariamente,	é	possível	pensar-se	em	uma	concepção	ampla	e	interconectada,
na	 qual	 hajam	 direitos	 comuns	 a	 todos	 os	 seres	 humanos,	 como	 bem	 leciona
Delmas-Marty	(1998,	p.25):	“ne	tend	pas	à	la	diffusion	d’un	modèle	unique,	à	partir
d’un	point	unique,	mais	plutôt	à	l’émergence	en	divers	points	d’une	même	volonté
de	reconaître	des	droits	communs	à	tous	les	êtres	humains”.

Luhmann,	entretanto,	no	capítulo	La	Sociedad	y	su	Derecho	limita-se	a	afirmar	que
as	normas	não	deveriam	já	existir	somente	no	plano	positivado,	pois	assim	seriam
puramente	pragmáticas	acerca	de	sua	utilidade.	Até	porque,	o	Direito	positivo	dos
Estados	pode	 ser	utilizado	para	amparar	violações	aos	direitos	humanos,	 como	o
próprio	 autor	 cita:	 “o	 desaparecimento	 de	 pessoas	 encoberto	 pelo	 Estado,	 as
deportações	forçadas,	as	expulsões,	a	morte,	a	apreensão	e	a	tortura	–	todos	com	a
proteção	e	o	conhecimento	dos	órgãos	estatais”	(LUHMANN,	2005,	p.	656).



Nesse	sentido,	o	Direito	precisaria	estar	aberto	ao	futuro,	devendo	igualmente	estar
aberto	 a	 outras	 comunicações	 que	 exibissem	 violações	 à	 dignidade	 humana.	 Isso
porque,	 essa	 é	 a	 zona	 que	 “incondicionalmente	 precisava	 ser	 protegida”	 no	 seio
social,	nos	termos	do	próprio	Luhmann	(2005,	p.	658).	Afinal,	após	a	violação,	uma
(outra)	regra	seria	constituída	ou	modificada,	com	o	intuito	de	frear	a	transgressão
no	futuro.

Nesse	viés,	Luhmann	(2005,	p.	657)	parte	da	ideia	de	que	os	direitos	humanos	só	são
reconhecidos	 a	 partir	 da	 sua	 violação,	 surgindo,	 desta	 forma	 o	 Direito	 para
combatê-la.	 Aqui,	 surge	 um	 claro	 diálogo	 com	Ost	 (2005),	 para	 quem	 o	 Direito
sempre	se	desenvolve	no	seu	tempo,	após	a	ocorrência	de	fatos	sociais,	motivados
por	estes.	

Logo,	 é	 certo	 que	 o	 Direito	 não	 é	 de	 modo	 algum	 “um	 dado	 a	 priori	 do
comportamento	 humano	 ou	 da	 regulação	 da	 convivência	 humana	 que	 garante	 a
sociedade”	 (QUEIROZ,	 2003,	 p.	 80).	 Há,	 na	 verdade,	 no	 Direito	 “toda	 uma
programação	 condicional	 [...],	 de	 maneira	 que	 o	 passado	 tenha	 resposta	 para	 os
problemas	futuros”	(ROCHA,	s/d,	p.	2).	E	é	desta	forma	que	a	validade	dos	direitos
restaria	iniciada	(LUHMANN,	2005,	p.	659).

Apesar	 disso,	 Luhmann	 (2005,	 p.	 656-657)	 exprime	 a	 ideia	 de	 que	 os	 direitos
humanos	 não	 são	 observados	 pelos	 Estados,	 visto	 que	 eles	 “são	 incapazes	 de
enfrentar	 as	 violações	 [...]	 com	 os	 meios	 normais	 do	 dito	 Estado	 de	 Direito”,
reconhecendo/positivando	os	direitos	após	estes	 serem	violados.	O	 referido	autor
igualmente	afirma	que	as	normas	existentes	no	Direito	estatal	também	podem	levar
a	 própria	 violação	 da	 dignidade	 humana,	 o	 que	 afastaria	 em	 muito	 a	 segurança
jurídica	 que	 o	 Sistema	 do	Direito	 tenta	 passar	 à	 sociedade	 (LUHMANN,	 2005,	 p.
657).	

Nesse	sentido,	para	o	autor,	o	subsistema	do	Direito	Mundial	deveria	ser	concebido
“não	através	dos	direitos,	porém,	a	partir	de	obrigações”,	as	quais	vinculariam	os
Estados	a	prestarem	a	devida	atenção	a	esses	direitos	para	o	futuro,	visto	que	eles
estão	 interligados	 por	 uma	 comunicação	 desenvolvidíssima,	 a	 qual	 universaliza
naturalmente	 qualquer	 situação	 (Rocha,	 s/d,	 p.	 4)	 como	 em	 um	 “campo	 de	 ação
superior”,	destinado	a	interagir	com	todas	as	regiões	indiscriminadamente.	

Todavia,	 dada	 a	 inexistência	 de	 um	 meio	 que	 interligasse	 os	 sistemas	 político	 e
jurídico,	 tal	 como	 ocorre	 no	 campo	 de	 atuação	 estatal,	 não	 há	 que	 se	 falar	 da
existência	 de	uma	 instância	 controladora/coordenadora,	 o	 que	poderia	 configurar
um	 grande	 problema,	 devido	 ao	 fato	 que	 diversas	 regiões	 do	 globo	 estão	 em
diferentes	graus	de	desenvolvimento.	Tal	fato	refletiria	diretamente	em	um	número



maior	de	indivíduos	(com	interesses	regionais	distintos)	a	formarem	o	entorno	da
sociedade	 e	 irritarem	 o	 sistema	 jurídico,	 gerando	 conseqüências	 na	 atuação	 dos
subsistemas	 funcionais,	 pois	 acoplados	 estão	 à	 sociedade	 (LUHMANN,	 2005,	 p.
660).

E	essa	questão	é	uma	preocupação	exatamente	porque	ela	pode	gerar	uma	exclusão
muito	 grande,	 ao	 invés	 de	 uma	 inclusão	 –	 e	 o	Direito	 não	 conseguirá	 estabilizar
essa	 questão	 (Luhmann,	 2005,	 p.	 660).	 Exclusão,	 na	 Teoria	 dos	 Sistemas
Luhmanniana,	“é	compreendida	como	problema	residual,	fora	da	curva”	(Blecher,
2008,	p.	110),	a	qual,	no	caso	em	tela,	não	permitiria	a	certos	indivíduos	o	status	de
“pessoas”,	negando	a	sua	participação	na	comunicação	(Corsi,	1996,	p.	92-93)	pela
própria	diferenciação	funcional	existente	na	disciplina	(subsistema	do	Direito).	

Logo,	 certas	 partes	 da	 população	 mundial	 não	 teriam	 acesso	 a	 determinada
“qualidade	 e	 dignidade”	 exatamente	 por	 que	 o	 Sistema	 do	 Direito	 somente	 iria
analisar	 a	 sua	 comunicação	 –	 o	 seu	 código	 (direito/não-direito)	 –	 eliminando
outros	 conceitos	 necessários,	 tais	 como	 as	 próprias	 necessidades	 humanas7,
levando	a	uma	dominação	de	uma	certa	classe	(LUHMANN,	2005,	p.	660).	

Tal	panorama	desdobra	a	idéia	de	que	“cada	vez	que	se	concede	um	Direito,	toma-
se	 uma	 atitude	 positiva	 de	 concessão	 desse	 direito”,	 porém,	 “inevitavelmente,	 ao
conceder-se	algo,	tem-se	que	tirar	algo	de	alguém”	(Rocha,	s/d,	p.	4).	E	isto	leva	a
pensar	 que	 os	 direitos	 seriam	 garantidos	 a	 alguns	 setores	 apenas,	 sendo	 que	 os
demais	estariam	à	margem	de	todo	o	Sistema	Social,	inclusive	o	jurídico.	

Por	conseguinte,	essas	pessoas	marginalizadas	não	estariam	tuteladas	pelo	Sistema
do	Direito,	dificultando,	inclusive,	o	seu	trabalho	de	divulgação	de	violações	(para
que	haja	uma	correção	para	o	futuro).	Isso,	pois,	se	excluídas	de	um	âmbito,	como
o	 da	 própria	 sociedade,	 elas	 seriam	 impedidas	 de	 participar	 da	 inclusão	 no
(sub)sistema	 jurídico	e,	 logo,	de	 ter	garantidos	os	direitos	humanos	(LUHMANN,
2005,	p.	662).

Na	 sociedade	 moderna,	 se	 é	 certo	 que	 não	 há	 uma	 única	 regra	 de	 inclusão
equivalente	a	toda	sociedade,	é	evidente	que	a	própria	sociedade	possui	um	código
que	permite	a	 inserção	de	certa	situação	no	seu	 interior	 (o	qual	é	o	meio/entorno
dos	subsistemas).	Esse	código	é	o	da	inclusão/exclusão	(LUHMANN,	2005,	p.	663).
Certo	 indivíduo,	 se	 incluído,	 poderá	 ter	 seus	 direitos	 assegurados	 e	 poderá
comunicar	 sua	 violação,	 forçando	 uma	 alteração	 ao	 Direito	 forte	 no	 próprio
acoplamento	realizado	entre	as	subestruturas	sociais;	entretanto,	caso	seja	excluído,
o	indivíduo	não	terá	a	mesma	sorte	–	não	sendo	incluído	nem	na	comunicação	da
sociedade.



Em	verdade,	do	que	Luhmann	 trata	aqui	não	é	da	unidade	de	uma	norma	(de	uma
idéia	 ou	 de	 um	 valor,	 tal	 como	 os	 direitos	 humanos	 poderiam	 ser	 vislumbrados
desde	 outras	 perspectivas	 sociológicas),	 se	 não	 dos	 paradoxos	 formais	 das
distinções	 liberdade/restrição	 e	 de	 igualdade/desigualdade,	 que	 podem	 ser
desenvolvidas	de	diversas	formas	nas	ordens	jurídicas	particulares.	Noutros	termos,
Luhmann	trata	das	perspectivas	do	futuro	que	convergem	no	indeterminável.

Nesse	 sentido,	 as	 assimetrias	 nos	 papéis	 sociais	 que,	 da	 perspectiva	 moderna,
somente	 resultam	 aceitáveis	 nos	 sistemas	 funcionais	 (como	 por,	 exemplo,
médico/paciente,	 produtor/consumidor,	 demandante/demandado,	 conforme
exemplos	de	Luhmann),	são	generalizadas	pela	via	de	uma	referência	externa,	como
a	 raça	 ou	 a	 etnia.	 Desse	modo	 se	 obtêm	 desvantagens	 estruturais	 que	 atravessam
transversalmente	os	sistemas	funcionais	das	mais	diversas	índoles	–	e	não	passando
apenas	pelos	códigos	sistemáticos	conhecidos,	 tal	como	é	o	direito/não	direito.	O
caráter	 ofensivo	que	 tais	 relações	oferecem	à	 consideração	moderna	 se	 encontra,
portanto,	 condicionado	 de	 forma	 mais	 estrutural	 do	 que	 casuística	 –	 na	 própria
sociedade.

É	 certo,	 pois,	 que	 o	 propósito	 de	 se	 constituir	 uma	 estrutura	 jurídica	 normativa
independente	das	 tradições	regionais	e	dos	 interesses	políticos	regionais	e	estatais
não	eliminará	a	diversidade	dos	desenvolvimentos	regionais	do	Direito,	visto	que	o
acoplamento	 se	 dá	 de	 maneira	 defeituosa	 no	 âmbito	 mundial.	 Como	 o	 próprio
Luhmann	adverte	(2005,	p.	658):	não	há	nada	no	plano	da	Sociedade	do	Mundo	que
corresponda	 ao	 acoplamento	 estrutural	 do	 sistema	 político	 e	 do	 sistema	 jurídico
pela	via	das	constituições.

É	 de	 se	 supor	 que	 o	 problema	 que	 se	 tomou	 como	 ponto	 de	 partida	 consiste	 na
defeituosa	 inclusão	 de	 grandes	 capas	 da	 população	 na	 comunicação	 dos	 sistemas
funcionais,	ou,	expresso	de	outra	forma,	pela	diferenciação	aguda	entre	inclusão	e
exclusão,	produzida,	sem	dúvida,	pela	diferenciação	funcional.	

É	 sob	 esse	 regime	 –	 o	 da	 diferenciação	 funcional	 –	 que	 cada	 sistema	 funcional
regula,	ele	mesmo,	e	para	si,	a	inclusão	social.	Assim,	o	que	aparece	como	herança
da	antiga	ordem	social	estamentária	apenas	pode	ser	diferenciado	de	acordo	com	a
inclusão/exclusão	(código	da	sociedade).	

Nesse	 sentido,	 a	 tese	 da	 Teoria	 dos	 Sistemas	 é	 de	 que	 a	 diferença	 de	 tal	 código
binário	 serve	 como	uma	 espécie	 de	metacódigo,	 isto	 é,	 um	mediador	 de	 todos	 os
demais	 códigos,	 parafraseando	 Luhmann.	 	 Não	 se	 pode	 olvidar	 que	 há	 diferença
entre	 o	 que	 é	 conforme	 ou	 desconforme	 ao	 Direito,	 contudo,	 para	 a	 população
excluída	pouca	importância	existe	entre	o	que	é	conforme	ou	discrepante	ao	Direito



Comparado,	visto	que	eles	já	estão	excluídos	da	própria	sociedade.

Tal	situação	afeta	especialmente	o	Direito	porque	o	sistema	jurídico	não	se	sustenta
apenas	nas	sanções	próprias	do	sistema,	na	condenação	ao	pagamento	ou	à	pena,	se
não	 também	na	 ressonância	 social	da	violação	do	Direito.	No	campo	da	exclusão
(fortemente	integrado)	nada	se	tem	a	perder	além	do	próprio	corpo,	já	no	campo	da
inclusão	 (debilmente	 integrado)	 as	 implicações	 do	 que	 é	 conforme	 ou	 não	 ao
direito	não	se	transmitem	e	tampouco	vale	a	pena	se	preocupar	com	a	observação
desses	 valores	 de	 acordo	 com	 critérios	 provenientes	 de	 programas	 jurídicos
específicos.

Assim,	 pode-se	 afirmar	 que	 apesar	 desse	 metacódigo	 inclusão/exclusão	 estar
presente,	ele	ao	menos	possibilita	certa	comunicação,	o	que	levaria	a	um	aumento
de	 complexidade	 e	 exigiria	 certo	 retorno	 do	 interior	 da	 sociedade	 (de	 seus
subsistemas	que	forem	afetados),	o	que	de	certo	modo	é	bom,	pois	elimina	“o	risco
de	 colapso”,	 normalizando	 expectativas.	 Por	 outro	 lado,	 se	 tal	 código	 é	 também
levado	ao	grupo	dos	sistemas	funcionais,	tais	ficariam	sem	“uma	instância	central”
onde	esses	subsistemas	poderiam	encontrar	socorro	–	o	que	é	um	grande	problema
(NAFARRATE,	2000,	p.	155-156).

Por	fim,	o	que	se	conclui	a	respeito	disso	é	que	“o	Direito	não	tem	mais	uma	única
fonte”,	necessitando	diretamente	do	aval	do	código	da	sociedade	para	implementar
o	seu	(ROCHA,	s/d,	p.	3).	

Por	 isso	 é	 que	 Luhmann	 afirma	 que	 os	 sistemas	 sempre	 se	 modificam,	 nunca
“permanecendo	como	ele	é	na	atualidade”	–	onde	uma	alteração	em	qualquer	dos
sistemas	funcionais	da	sociedade	já	faria	uma	grande	diferença,	já	que	esses	são	os
atuais	responsáveis	pela	inclusão	na	sociedade	(LUHMANN,	2005.	p.	664).

Enfim,	 seja	 qual	 for	 o	 conceito	 de	 sociedade	que	 alguém	utilize,	 quer	 o	 conceito
tradicional	de	autarquia	em	condições	necessárias	para	uma	vida	perfeita	dos	seres
humanos,	quer	o	conceito	de	fechamento	da	operação	comunicativa,	não	há	dúvidas
de	que	nas	 circunstâncias	 atuais	 existe	 somente	um	sistema	 social,	 qual	 seja,	 o	da
sociedade	do	mundo.

Considerações	finais

Em	 sendo,	 os	 sistemas	 funcionais	 interligados,	 o	 que	 se	 depreende	 na	 medida
inclusiva	 do	 sistema	 econômico	 que	 pode	 ajudar	 o	 sistema	 jurídico	 a	 fazer	 o
mesmo	 (pois	 apesar	 de	 enclausurados	 operativamente,	 podem	 interferir	 na



comunicação	 do	 outros,	 por	 meio	 de	 acoplamentos),	 torna	 a	 matriz	 teórica	 da
Teoria	 dos	 Sistemas	 de	 Niklas	 Luhmann	 a	 luz	 clareadora	 e	 esclarecedora	 do
(des)envolvimento	do	binômio	sociedade-direito.

Através	 dos	 Direitos	 Humanos	 como	 acoplamento	 estrutural,	 as	 ingerências	 da
política	 no	 direito	 ao	 serem	 mediatizadas	 por	 mecanismos	 respectivamente
jurídicos	 (e	 vice-versa)	 são	 excluídas.	 Configura-se,	 pois,	 um	 vínculo
intersistêmico	horizontal,	típico	do	Estado	de	Direito.	A	autonomia	operacional	de
ambos	os	sistemas	é	condição	e	resultado	da	própria	existência	desse	acoplamento.	

A	 partir	 desta	 vertente	 e	 do	 reconhecimento	 de	 referido	 acoplamento,Os	Direitos
Humanos	 servem	 à	 interpenetração	 e	 à	 interferência	 de	 dois	 sistemas	 auto-
referenciais,	o	que	implica	simultaneamente,	relações	recíprocas	de	dependência	e
independência,	que	só	se	tornam	possíveis	com	base	na	formação	auto-referencial
de	cada	um	dos	sistemas(	LUHMANN,	2005.	p.	159).

Desta	 forma,	 a	 partir	 da	 conceituação	 de	Niklas	 Luhmann	 é	 possível	 constatar-se
que	 a	 realidade	 humana	 tida	 como	 centro	 da	 sociedade	 detentora	 de	 direitos
humanos,	 possui	 relevância	 seletiva/destrutiva	 em	 relação	 ao	 sistema	 jurídico,	 ao
passo	que	no	mesmo	tempo	que	se	auto	(re)produz,	sofre	interferências	do	sistema
jurídico,	 acoplando-se	 estruturalmente	 no	 e	 para	 o	 que	 lhe	 permita	 e	 impulsione
evoluir.
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1	 O	 código	 é:	 direito/não-direito,	 o	 qual	 é	 considerado	 um	 tipo	 de	 “filtro”	 do
sistema,	permitido	a	entrada	de	elementos	condizentes	com	o	(sub)sistema	funcional
do	entorno.

2	Vale	ressaltar	que	essa	deve	ater-se	ao	conteúdo	normativo	existente.

3	Luhmann	(2007,	p.	117)	afirma	que:	“por	una	parte	significa	que	sobre	el	globo
terrestre	–	y	en	 todo	el	mundo	alcanzable	comunicativamente	–	sólo	puede	existir
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una	sociedad;	éste		es	el	aspecto	estrutural	y	operativo	del	concepto”.

4	 Nesse	 escopo,	 os	 direitos	 humanos	 estariam	 ligados	 ao	 Estado,	 pois	 esse	 ente
assumiu	 unilateralmente	 a	 intenção	 de	 garantir	 os	 direitos	 humanos	 apresentados
nas	normativas	 internacionais.	Ocorre	que,	 aos	Estados,	 são	garantidos	uma	série
de	 “saídas”	 a	 tais	 tratados,	 como	 a	 intenção	 de	 ratificá-los	 ou	 não,	 o	 direito	 de
denúncia	ao	tratado	(ou	até	impor	reservas	a	certos	pontos)	e	etc.	Isso	faz	com	que
os	 direitos	 humanos	 sejam,	 ou	 não,	 cumpridos	 –	 evidenciando	 uma	 problemática
validade	internacional/mundial	(Luhmann,	2000,	p.	158).

5	Direitos	humanos	são	uma	questão	mundial,	por	isso	esse	questionamento.	Além
disso,	destaca-se	a	sua	importância	devido	ao	fato	destes	direitos	“serem	o	reflexo
das	necessidades	humanas”	(Trindade,	2008,	p.	131).

6	 Autoreferência	 aqui	 se	 difere	 da	 autoreferência	 sistêmica	 que	 faz	 com	 que	 o
direito,	por	exemplo,	procure	uma	resposta	dentro	de	si	no	fechamento	operacional
autopoiético.	 Trata-se,	 na	 verdade,	 do	 auto-contato/auto-conhecimento	 que	 os
direitos	humanos	tem	consigo.

7	Note-se	que	as	necessidades	humanas	são	sempre	imutáveis,	universais	–	apesar	da
região	 –	 e	 objetivas;	 o	 que	 se	 altera	 é	 a	 “forma	 como	 essas	 necessidades	 são
expressas	no	meio	social”,	as	quais	são	concretas	e	atuais	(Trindade,	2007,	p.	136).
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Introdução

A	 Constituição	 brasileira	 de	 1988	 aderiu	 a	 um	 modelo	 que	 assegura	 a	 máxima
proteção	 aos	 direitos	 fundamentais,	 e	 incluiu,	 no	 título	 dos	 direitos	 e	 garantias
fundamentais,	 um	amplo	 rol	 de	 direitos	 sociais,	 o	 que	 representou	 um	avanço	na
busca	 pela	 igualdade	 social,	 que	 constitui	 um	 dos	 objetivos	 fundamentais	 da
República	Federativa	do	Brasil.	

São	 direitos	 que	 se	 caracterizam	 por	 verdadeiras	 liberdades	 positivas	 e	 de
observância	obrigatória	em	um	Estado	Social	de	Direito,	cujo	objetivo	é	melhorar
as	 condições	 de	 vida	 dos	 hipossuficientes,	 visando	 à	 concretização	 da	 igualdade
social,	sendo	consagrados	como	fundamentos	do	Estado	Democrático,	pelo	art.	1º,
IV,	da	Constituição	Federal	(MORAIS,	2003,	p.	202).

Nesse	 contexto,	 embora	 apenas	 topicamente	 previstos,	 os	 direitos	 sociais
despontaram	 como	 garantia	 da	 dignidade	 humana	 e	 como	 imposição	 para	 o
exercício	da	liberdade	real	dos	indivíduos.	Entretanto,	para	que	esses	direitos	sejam
efetivados,	é	necessário	um	empenho	simultâneo	de	variados	atores	sociais,	no	que
diz	 respeito	 à	 interpretação	das	normas	 sociais,	 à	 significação	de	 seu	conteúdo,	 à
limitação	 das	 necessidades	 sociais	 básicas,	 à	 fixação	 de	 políticas	 públicas
prioritárias,	ao	planejamento	do	orçamento,	dentre	inúmeros	outros	aspectos.



Por	 constituirem	 direitos	 com	 a	 aplicabilidade	 imediata	 (art.	 5º,	 §	 1º,	 da	 CF)	 e
possuírem	proteção	em	face	do	poder	constituinte	derivado	(art.	60,	§	4º,	IV,	da	CF),
o	Estado	não	pode	omitir-se	na	implementação	dos	direitos	sociais	fundamentais,	e
poderá	 ser	 condenado	 à	 obrigação	 de	 fazer,	 por	 meio	 do	 que	 se	 conhece	 como
judicialização	das	políticas	públicas,	que	encontra,	no	mínimo,	dois	obstáculos	em
sua	atuação:	 a	 chamada	 reserva	do	possível,	 quanto	 à	disponibilidade	de	 recursos
orçamentários	do	Estado	e	a	falta	de	legitimidade	do	Judiciário	para	concretização
de	políticas	públicas,	em	razão	do	princípio	da	separadação	dos	poderes.

O	 ativismo	 judicial,	 em	 sede	 de	 políticas	 públicas,	 emerge	 com	 diversos
questinamentos	 relacionados	 à	 legitimidade	 do	 Poder	 Judiciário,	 como	 poder
estatal	efetivador	dos	direitos	sociais.	De	um	lado,	diversos	são	os	argumentos	no
sentido	 de	 o	 Poder	 Judiciário	 não	 deter	 tal	 legitimidade,	 pois	 essa	 tarefa	 seria
exclusiva	do	Executivo	e	Legislativo,	a	quem	a	sociedade,	através	do	voto,	conferiu
poder	para	definir,	através	de	políticas	públicas,	as	prioridades	governamentais	em
sede	 de	 direitos	 sociais.	 De	 forma	 contrária,	 entendimento	 diverso	 pode	 ser
destacado	no	cenário	 jurídico	brasileiro,	nele	 incluído	o	atual	posicionamento	do
Tribunal	Constitucional	 -	 Supremo	Tribunal	 Federal,	 o	 qual	 sustenta	 ser	 o	 Poder
Judiciário	 legítimo	 para	 a	 concretização	 dos	 direitos	 fundamentais	 diante	 da
omissão	dos	demais	Poderes	do	Estado,	como	forma	de	tornar	efetivar	as	garantias
constitucionais.	

No	Brasil,	um	caso	especial	em	relação	à	judicialização	das	políticas	públicas	está
relacionado	ao	direito	à	saúde,	situação	que	tem	levado	a	grande	debate	em	todas	as
esferas	públicas.	Se,	de	um	lado,	os	poderes	Legislativo	e	Executivo	estabelecem	as
políticas	 públicas	 através	 do	 orçamento	 público	 -	 cuja	 base	 está	 na	 	 Constituição
Federal	 -,	 por	 outro,	 tal	 política	 não	 se	 mostra	 eficiente	 para	 fins	 de	 garantir	 o
direito	 à	 saúde,	 obrigando	 que	 um	número	 expressivos	 de	 cidadãos	 socorram	 ao
Poder	Judiciário,	como	forma	de	garantir	a	efetiva	prestação	social	do	Estado,	em
obediência	ao	princípio	da	dignidade	humana.

1	Reserva	do	Possível

Originária	 da	 jurisprudência	 alemã,	 a	 reserva	 do	 possível	 foi	 invocada	 pela
primeira	vez	pelo	Tribunal	Constitucional	Alemão,	através	de	decisão	em	1972,	a
qual	passou	a	 ser	denominada	como	numerus	clausus,	 entendendo	 a	Corte	 que	 os
direitos	 fundamentais	 a	 prestações	 positivas	 que	 resultam	 diretamente	 da
Constituição	 devem	 ser	 limitados	 aos	 casos	 em	 que	 os	 indivíduos	 possam,



racionalmente,	exigi-los	da	sociedade	(CAPITANT,	2001,	p.	308).

A	decisão	alemã	versava	sobre	o	direito	de	vaga	em	Universidade	Pública,	e	tratava
do	 seguinte	 contexto:	 no	 final	 dos	 anos	 60,	 o	 número	 de	 candidatos	 ao	 ensino
superior,	 na	 Alemanha,	 foi	 muito	 superior	 ao	 número	 de	 vagas,	 uma	 vez	 que,
durante	aquele	período,	não	houve	ampliação	do	número	de	Universidades	no	país,
sendo	necessário	o	estabelecimento	de	critérios	para	seleção	de	candidatos,	mérito
e	tempo	de	espera	por	uma	vaga.	Para	se	ter	uma	noção,	em	1970,	cerca	de	71%	dos
candidatos	ao	curso	de	medicina	foram	rejeitados.	A	lei	fundamental	alemã,	no	art.
12,	informa	que	“todos	os	cidadãos	alemães	têm	o	direito	de	escolher	livremente	a
profissão,	 o	 posto	 de	 trabalho	 e	 o	 lugar	 de	 aprendizagem”.	 Logo,	 a	 questão	 foi
apresentada	ao	Tribunal	Constitucional,	que,	para	decidir	a	querela,	aplicou	a	teoria
inovadora	da	Reserva	do	Possível,	isto	é,	o	direito	à	prestação	positiva	(o	número
de	 vagas	 nas	 universidades)	 encontrava-se	 dependente	 da	 reserva	 do	 possível,
estabelecendo	posicionamento	de	que	o	cidadão	só	poderia	exigir	do	Estado	aquilo
que	 razoavelmente	 se	 pudesse	 esperar.	 Dito	 de	 outra	 forma,	 a	 Corte	 Alemã
encontrou	 respaldo	 na	 razoabilidade	 da	 pretensão	 frente	 às	 necessidades	 da
sociedade.

Em	 outras	 decisões,	 o	 Tribunal	 Constitucional	 Alemão	 invocou	 a	 reserva	 do
possível	 como	 alternativa	 para	 as	 mais	 variadas	 questões,	 tais	 como:	 justificar	 a
constitucionalidade	 da	 redução	 do	 auxílio-criança	 para	 pais	 com	 nível	 de	 renda
elevado	e	 impossibilidade	de	cômputo	do	 tempo	gasto	na	educação	dos	filhos	ser
considerado	para	efeito	de	aposentadoria.	

A	partir	da	decisão	alemã,	é	que	surgiu	a	distinção	de	direitos	sociais	derivados	(	na
lei)	e	direitos	sociais	originados	na	própria	constituição.	Nesse	sentido,	os	direitos
derivados	 não	 apresentariam	 problemas,	 pois	 conferem	 direito	 a	 acesso	 a	 bens	 e
serviços	 que	 são	 oferecidos	 pelo	 Estado	 (GAIER,	 2011).	 Mas,	 em	 outros	 casos,
reconhecesse	 que	 existem	 direitos	 a	 prestações	 que	 estão	 de	 forma	 originária	 e
diretamente	na	Constituição.	Neles,	os	direitos	fundamentais	a	uma	prestação	devem
limitar-se	àqueles	que	o	individuo	pode	razoalmente	exiguir	da	sociedade.	Em	um
Estado	Democrático	de	Direito,	cujo	ordenamento	jurídico	se	baseia	nas	liberdades,
as	disponibilidades	 financeiras	 são	 limitadas,	 e	 a	decisão	 sobre	 a	 alocação	desses
recursos	 financeiros	 é	 tarefa	 do	 legislador,	 nomeadamente	 pela	 atenção	 ao
princípio	da	separação	dos	poderes.

Dessa	 maneira,	 a	 reserva	 do	 possível	 apresenta	 tríplice	 dimensão:	 a)	 efetiva
disponibilidade	fática	dos	recursos	para	a	efetivação	dos	direitos	fundamentais;	b)	a
disponibilidade	 jurídica	 dos	 recursos	 materiais	 e	 humanos,	 que	 guarda	 íntima
conexão	 com	 a	 distribuição	 de	 receitas	 e	 competências	 tributárias,	 orçamentárias



etc;	c)	proporcionalidade	da	prestação,	em	especial	no	tocante	à	sua	exigibilidade	e,
nesta	quadra,	também	da	sua	razoabilidade	(SARLET,	2009,	p.	287).

A	 reserva	 do	 possível,	 nas	 suas	 diversas	 dimensões,	 possui	 limitações	 em	 um
Estado,	 razão	 pela	 qual	 alguns	 autores	 utilizam	 a	 expressão	 “reserva	 do
financeiramente	 possível”	 (PAULO,	 2012,	 p.	 105),	 relacionando-a	 com	 a
necessidade	 de	 disponibilidade	 de	 recursos,	 principalmente	 pelo	 Estado,	 para	 sua
efetiva	 concretização.	 Para	 que	 se	 determine	 a	 razoabilidade	 de	 determinada
prestação	estatal,	é	necessária	a	atenção	ao	princípio	da	isonomia,	isto	é,	pensar	no
contexto:	a	saída	adequada	para	A	deve	ser	a	saída	adequada	para	 todos	os	que	se
encontram	na	mesma	situação	que	A.

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	à	sua	concretização.

No	Brasil,	a	reserva	do	possível	foi	introduzida	sob	a	influência	do	Direito	alemão,
porém	encontra-se	atrelada	à	idéia	de	que	os	recursos	orçamentários	e	os	recursos
financeiros	 são	 condições	 para	 a	 administração	 satisfazer	 direitos	 subjetivos	 de
índole	 social,	 indistintamente.	 Esse	 vínculo	 tem	 conduzido	 a	 afirmações
generalizadas	de	que	o	exercício	de	um	direito	social	parece	depender	da	edição	ou
da	 adequação	 de	 uma	 norma	 orçamentária,	 ainda	 que,	 para	 isso,	 se	 valha	 da
jurisdição	constitucional.

Como	consequência,	tornou-se	comum	as	partes	litigantes	em	processos	nos	quais
se	 reclama	 direitos	 sociais,	 o	 estabelecimento	 de	 contraditório	 sobre	 provas	 da
existência	 tanto	 dos	 recursos	 financeiros	 quanto	 dos	 orçamentários,	 para
fundamentar	 o	 direito	 sob	 judice.	 Sob	 tal	 aspecto,	 a	 construção	 dogmática	 da
reserva	do	possível	foi	rapidamente	aderida	para	traduzir	a	ideia	de	que	os	direitos
sociais	 só	 existem	 quando	 e	 enquanto	 existir	 dinheiro	 nos	 cofres	 públicos
(CANOTILHO,	 2008,	 p.	 439).	 Entretanto,	 antes	 de	 se	 reconhecer	 a	 escassez	 de
recursos,	 é	 preciso	 investigar,	 no	 caso	 concreto,	 essa	 escassez	 e	 os	motivos	 que
levaram	 a	 ela,	 como	 a	 existência	 de	 recursos	 financeiros	 para	 propaganda	 de
governos	em	detrimento	de	recursos	para	área	como	saúde	e	educação.	Antes	de	os
finitos	 recursos	 do	 Estado	 se	 esgotarem	 para	 os	 direitos	 fundamentais,	 precisam
estar	esgotados	em	outras	áreas	não	prioritárias	do	ponto	de	vista	constitucional,	e
não	do	detentor	do	poder	(FREIRE,	2005,	p.	73).

A	reserva	do	possível	se	contrapõe	à	existência	de	um	minímo	existencial,	isto	é,	o
conjunto	de	prestações	materiais	minímas	e	necessárias	para	uma	existência	digna,



estreitamente	vinculada	à	dignidade	humana.	Cabe	ressaltar	que	este	mínimo	não	se
confunde	com	o	mínimo	vital	ou	mínima	sobrevivência,	que	estão	ligados	à	noção
de	sobrevivência	física,	além	do	limite	de	pobreza	absoluta.	O	mínímo	existencial
vai	 além	 da	 noção	 de	 existência	 física	 para	 corroborar	 a	 concepção	 de	 uma
existência	condigna.	

O	direito	ao	minímo	pode	ter	fundamentos	diferenciados	(FERCOT,	2012,	p.	227):
na	dignidade	da	pessoa	humana,	de	forma	autônoma,	como	em	Israel,	e	vinculada
ao	Estado	Social,	a	exemplo	da	Alemanha	e	Colômbia;	no	direito	à	vida,	como	na
Ìndia,	ou	decorrendo	do	direito	à	dignidade	humana	e	à	vida,	como	no	direito	Sul-
Africano.

Os	direitos	fundamentais	sociais	têm	seu	âmbito	de	proteção	amplo	e	seu	conteúdo
essencial	 atrelado	 ao	 princípio	 da	 dignidade	 da	 pessoa	 humana,	 confundindo-se
muitas	 vezes,	 com	 o	 mínimo	 existencial.	 Para	 parte	 da	 doutrina,	 restrições	 que
respeitem	 a	 máxima	 da	 proporcionalidade	 não	 violam	 a	 garantia	 do	 conteúdo
essencial,	 ainda	 que,	 no	 caso	 concreto,	 nada	 reste	 do	 direito	 fundamental1.	 Já	 em
sentido	 contrário,	 perfilam	 entendimentos	 no	 sentido	 de	 que	 os	 direitos
fundamentais	contêm	suporte	fático	reduzido	e,	em	razão	disso,	o	mínimo	teria	um
caráter	 absoluto,	 de	 forma	 que	 pouca	 ou	 nenhuma	 discricionariedade	 pode	 ser
conferida	ao	legislador,	não	se	aplicando	a	reserva	do	possível2.

2	Direito	à	saúde	e	sua	Judicialização

No	 Estado	 Democrático	 de	 Direito,	 como	 o	 brasileiro,	 a	 Constituição	 impõe
objetivos	 ao	 corpo	 político	 como	 um	 todo	 -	 órgãos	 estatais	 e	 sociedade	 civil
(CANOTILHO,	 1982,	 p.	 439)	 -,	 e	 não	 se	 inclui	 ordinariamente,	 no	 âmbito	 das
funções	 institucionais	 do	 Poder	 Judiciário,	 a	 atribuição	 de	 formular	 e	 de
implementar	 políticas	 públicas,	 pois,	 nesse	 domínio,	 o	 encargo	 reside,
primariamente,	 aos	 Poderes	 Legislativo	 e	 Executivo3.	 As	 políticas	 públicas
representam	 o	 somatório	 das	 atividades	 de	 um	 governo	 através	 de	 programas	 e
ações,	 tendo	 como	 base	 de	 legitimidade	 a	 ordem	 constitucional.	 Entretanto,	 de
forma	excepcional,	o	dever	de	implementar	políticas	públicas	poderá	ser	atribuído
ao	 Poder	 Judiciário,	 ao	 que	 se	 denomina	 judicialização	 das	 políticas	 públicas	 ou
ativismo	judicial,	especialmente	reforçado	a	partir	da	Carta	de	1988,		se	e	quando	os
órgãos	estatais	competentes,	por	descumprirem	os	encargos	político-jurídicos	que
sobre	 eles	 incidem	 em	 caráter	 vinculante,	 vierem	 a	 prejudicar,	 com	 tal
comportamento,	 a	 eficácia	 e	 a	 integridade	 de	 direitos	 individuais	 e/ou	 coletivos
imbuídos	de	porte	constitucional.



Nesse	sentido,	o	oposto	do	ativismo	é	a	autocontenção	judicial,	conduta	pela	qual	o
Judiciário	procura	reduzir	sua	 interferência	nas	ações	dos	outros	Poderes.	Assim,
juízes	e	tribunais	(i)	evitam	aplicar	diretamente	a	Constituição	a	situações	que	não
estejam	 no	 seu	 âmbito	 de	 incidência	 expressa,	 aguardando	 o	 pronunciamento	 do
legislador	 ordinário;	 (ii)	 utilizam	 critérios	 rígidos	 e	 conservadores	 para	 a
declaração	de	 inconstitucionalidade	de	 leis	e	atos	normativos;	e	 (iii)	abstêm-se	de
interferir	na	definição	das	políticas	públicas.	 	A	principal	diferença	metodológica
entre	as	duas	posições	está	em	o	ativismo	judicial,	em	princípio,	procurar	extrair	o
máximo	das	potencialidades	do	texto	constitucional,	sem,	contudo,	invadir	o	campo
da	 criação	 livre	 do	Direito.	A	 autocontenção,	 por	 sua	 vez,	 restringe	 o	 espaço	 de
incidência	 da	 Constituição	 em	 favor	 das	 instâncias	 tipicamente	 políticas
(BARROSO,	2015,	p.	07).

Assim,	 é	 tarefa	 do	 legislador	 adequar	 as	 prestações	 positivas	 a	 serem
implementadas	 ao	 respectivo	 nível	 de	 desenvolvimento	 da	 sociedade	 e	 das
condições	 de	 vida	 (dignidade	 humana)	 em	 vigor.	 Essa	 é	 uma	 discricionariedade
limitada	do	legislador	e	não	tem	relação	com	o	poder	de	conformação	política	que
seria	 assegurado	 por	meio	 da	 reserva	 do	 possível.	Assim	 sendo,	 tal	mandamento
não	 refere-se	 a	 decidir	 conflitos	 de	 acordo	 com	 critérios	 políticos.	Desse	modo,
não	 se	 poderia,	 por	 exemplo,	 para	 isentar	 o	 cidadão	 do	 pagamento	 de	 tributos,
retirar	 o	 apoio	 dos	 sem	 rendas	 aos	 meios	 que	 lhe	 assegurassem	 a	 simples
sobrevivência.

Dessa	 forma,	 os	 comportamentos	 omissivos,	 reestritivos	 ou	 limitativos	 do
legislador	devem	ser	considerados	previamente	a	qualquer	reivindicação	judicial	de
um	 direito	 social,	 sendo	 reprováveis	 e	 judicializáveis	 apenas	 se	 implicarem	 uma
consideração	 desproporcional	 quanto	 aos	 direitos	 fundamentais	 ou	 princípios
constitucionais	em	embate.

Importa	 relatar	 que	 o	 ativismo	 judicial	 tem	 suas	 origens	 no	 atual	 sistema
constitucional,	pois	este	permite	que	os	paciente-cidadão	ingressem	com	uma	ação
judicial,	seja	de	natureza	objetiva	ou	subjetiva,	não	cumprindo	ao	Poder	Judiciário
qualquer	 faculdade	 de	 atuação,	 no	 sentido	 de	 escolher	 pela	 análise	 ou	 não	 das
pretensões.	 Nesse	 sentido,	 em	 relação	 ao	 processo	 político,	 a	 judicialização	 das
políticas	 públicas	 faz	 surgir	 um	 novo	 padrão	 de	 interação	 entre	 os	 poderes
públicos,	 que	 não	 pode	 ser	 visto	 como	 prejudicial	 à	 democracia.	 Assim,	 tal
processo	 de	 expansão	 dos	 poderes	 judiciais	 pode	 ser	 visto	 como	 um
aprimoramento	das	democracias	contemporâneas,	com	o	desenvolvimento	de	uma
“política	de	direitos”	(TATE	E	VALLINDER,	1995,	p.	27).

Nessa	perspectiva,	o	administrador	está	vinculado	às	políticas	públicas	estabelecidas



na	 Constituição	 Federal;	 a	 sua	 omissão	 é	 passível	 de	 responsabilização	 e	 a	 sua
margem	 de	 discricionariedade	 é	 mínima,	 não	 contemplando	 o	 não	 fazer
(FRISCHEISEN,	 2000,	 p.	 59).	 Conclui-se	 que	 o	 administrador,	 portanto,	 não	 tem
discricionariedade	 para	 deliberar	 sobre	 a	 oportunidade	 e	 conveniência	 de
implementação	de	políticas	públicas	discriminadas	na	ordem	social	constitucional,
principalmente	àquelas	relacionadas	à	ordem	social,	pois	tal	restou	deliberado	pelo
Constituinte	e	pelo	legislador	que	elaborou	as	normas	de	integração.	Nesse	sentido,
as	 dúvidas	 sobre	 essa	 margem	 de	 discricionariedade	 devem	 ser	 dirimidas	 pelo
Judiciário,	cabendo	ao	Juiz	dar	sentido	concreto	à	norma	e	controlar	a	legitimidade
do	 ato	 administrativo	 (omissivo	 ou	 comissivo),	 verificando	 se	 o	 mesmo	 não
contraria	 sua	 finalidade	 constitucional;	 no	 caso,	 a	 concretização	 da	 ordem	 social
constitucional.

Desse	 modo,	 a	 reserva	 do	 possível	 assume	 significado	 relevante,	 porque	 a
realização	 dos	 direitos	 econômicos,	 sociais	 e	 culturais	 possui	 um	 inescapável
vínculo	 financeiro	 subordinado	 às	 possibilidades	 orçamentárias	 do	 Estado,	 de	 tal
modo	 que,	 comprovada	 objetivamente,	 a	 alegação	 de	 incapacidade	 econômico-
financeira	 da	 pessoa	 estatal,	 desta	 não	 se	 poderá	 razoavelmente	 exigir,	 então,	 a
imediata	efetivação	do	comando	fundado	no	texto	da	Carta	Política4.

Todavia,	 cabe	 advertir	 que	 a	 cláusula	 da	 “reserva	 do	 possível”	 –	 ressalvada	 a
ocorrência	 de	 justo	motivo	 objetivamente	 aferível	 –	 não	 pode	 ser	 invocada	 pelo
Estado,	 com	 a	 finalidade	 de	 exonerar-se,	 dolosamente,	 do	 cumprimento	 de	 suas
obrigações	 constitucionais,	 notadamente	 quando,	 dessa	 conduta	 governamental
negativa,	 puder	 resultar	 nulificação	 ou,	 até	 mesmo,	 aniquilação	 de	 direitos
constitucionais	impregnados	de	um	sentido	de	essencial	fundamentalidade.

Segundo	a	Organização	Mundial	de	Saúde,	saúde	é	o	estado	de	completo	bem-estar
físico,	 psíquico	 e	 social,	 e	 não	 consiste	 somente	 na	 ausência	 de	 doença	 ou	 de
enfermidade.	Compreende	o	direito	individual	de	não	sofrer	violação	por	parte	de
terceiros	(direito	de	defesa)	e	o	direito	social	de	obter	ações	e	serviços	voltados	à
prevenção	 de	 doenças	 e	 à	 promoção,	 proteção	 e	 recuperação	 da	 saúde	 (direito	 a
prestação	em	sentido	estrito),	com	qualidade	de	vida.	Nessa	segunda	hipótese,	como
se	 percebe,	 respeitar	 o	 direito	 à	 saúde	 implica	 realizar	 o	 direito	 à	 saúde,	 dentre
outras	atividades,	por	meio	da	prestação	de	serviços	públicos	(LOUREIRO,	2006,	p.
674).

A	 Declaração	 Universal	 dos	 Direitos	 do	 Homem,	 em	 1948,	 norma	 primária	 em
direito	 internacional,	 cujo	 Brasil	 obrigou-se	 a	 respeitar,	 adotou	 posição
imponentemente	favorável	ao	direito	à	saúde,	de	acordo	com	o	seu	artigo	25.



Toda	 pessoa	 tem	direito	 a	 um	nível	 de	 vida	 suficiente	 para	 lhe	 assegurar	 e	 a	 sua
família	a	saúde	e	o	bem-estar,	principalmente	quanto	à	alimentação,	ao	vestuário,	ao
alojamento,	à	assistência	médica	e,	ainda,	quanto	aos	serviços	sociais	necessários;	e
tem	 direito	 à	 segurança	 no	 desemprego,	 na	 doença,	 na	 invalidez,	 na	 viuvez,	 na
velhice	 ou	 noutros	 casos	 de	 perda	 de	 meios	 de	 subsistência	 por	 circunstâncias
independentes	da	sua	vontade.

Nesse	 sentido,	 outros	 importantes	 pactos	 internacionais	 reconhecem	 o	 direito	 à
saúde:	Convenção	Americana	de	Direitos	Humanos,	 também	chamada	de	Pacto	de
San	 José	 da	 Costa	 Rica,	 de	 1969,	 que	 prevê	 no	 seu	 art.	 4º	 o	 reconhecimento	 do
direito	à	vida	desde	a	sua	concepção,	e	no	art.	5º	dispõe	que	toda	pessoa	tem	direito
a	que	se	respeite	sua	integridade	física,	psíquica	e	moral;	e	o	Pacto	Internacional	de
Direitos	 Econômicos,	 Sociais	 e	 Culturais,	 de	 1976,	 prevê,	 no	 seu	 art.	 12,	 que	 os
Estados-partes	no	Presente	Pacto	reconhecem	o	direito	de	toda	pessoa	de	desfrutar
o	mais	elevado	nível	de	saúde	física	e	mental.

O	Brasil,	a	exemplo	de,	pelos	menos,	115	países	no	mundo,	reconheceu	o	direito	à
saúde	em	sua	Constituição	Federal,	incluíndo-o	no	rol	dos	direitos	sociais,	a	ver:

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.

Para	efetivar	tal	direito,	o	legislativo	editou	as	Leis	n.º	8.080/90	(BRASIL,	1990)	e
nº	8.142/90	(BRASIL,	1990),	e	criou	o	que	veio	a	ser	denominado	Sistema	Único	de
Saúde	 -	 SUS,	 cujos	 princípios	 básicos	 orientadores	 são:	 universalidade,
integralidade,	equidade,	descentralização	e	participação	social.

Segundo	a	atual	 estrutura	do	 sistema	brasileiro,	 as	políticas	públicas	 relacionadas
ao	 direito	 à	 saúde	 são	 formuladas	 pela	 União	 Federal	 através	 do	 Ministério	 da
Saúde,	 e	 a	 sua	 execução	 é	 realizada	 de	 forma	 regionalizada	 e	 hierarquizada	 em
níveis	 de	 complexidade	 crescentes	 entre	 os	Municipios,	 Estados	 e	União	 Federal,
com	fundamento	no	orçamento	dos	entes	públicos.

A	 observância	 do	 dever	 político-constitucional	 reconhecido	 na	 Lei	 Fundamental
consiste	 no	 encargo	 de	 assegurar	 proteção	 à	 saúde	 de	 forma	 igualitária	 aos
cidadãos	 brasileiros,	 expondo	 condição	 que,	 ligada	 a	 um	 dever	 de	 solidariedade
social,	 impõe-se	ao	Poder	Público,	em	qualquer	que	seja	a	dimensão	 institucional
em	que	atue	no	plano	da	ordem	 federativa	 (federal,	 estadual	ou	municipal).	Neste
espaço	 de	 atuação,	 o	 Poder	 Público	 não	 dispõe	 de	 ampla	 margem	 de	 atuação



discricionaria,	 na	 qual	 a	 simples	 alegação	 de	 conveniência	 e	 oportunidade	 pode
resultar	na	nulificação	normativa	e,	ainda,	no	esvaziamento	do	próprio	direito.	

Uma	vez	verificado	o	conflito	entre	a	inviolabilidade	do	direito	à	vida	e	à	saúde	–
que	 se	 aprecia	 como	 direito	 subjetivo	 inalienável	 a	 todos,	 assegurado	 pela
Constituição	 da	 República	 –	 ou	 estabelecer	 primazia,	 contra	 esse	 direito
fundamental,	um	interesse	financeiro	e	secundário	do	Estado,	 	 imputa-se	ao	Poder
Judiciário	 o	 dever	 de	 beneficiar	 o	 respeito	 à	 vida	 e	 à	 saúde	 humana.	 São	 as
denominadas	 decisões	 de	 escolhas	 trágicas	 ou	 tragic	 choices,	 termo	 cunhado	 por
CALABRESI,	GUIDO	e	BOBBITT,	PHILIP	(1978)	que	nada	mais	exprimem	senão	o
estado	de	tensão	dialética	entre	a	necessidade	estatal	de	tornar	concretas	e	reais	as
ações	 e	 prestações	 de	 saúde	 em	 favor	 das	 pessoas,	 de	 um	 lado,	 e	 as	 dificuldades
governamentais	 de	 viabilizar	 a	 alocação	 de	 recursos	 financeiros,	 sempre	 tão
dramaticamente	escassos,	de	outro.

Nesse	 sentido,	 o	 Tribunal	 Constitucional,	 de	 forma	 reiterada,	 tem	 fixado	 o
entendimento	 que	 tal	 comportamento	 afirmativo	 do	 Poder	 Judiciário	 encontra-se
fundado	 na	 necessidade	 de	 fazer	 prevalecer	 o	 primado	 da	 Constituição	 da
República,	 que	 diversas	 vezes	 é	 transgredida	 e	 desrespeitada	 por	 omissão	 dos
Poderes	Públicos.	As	situações	configuradoras	de	omissão	inconstitucional	–	ainda
que	se	cuide	de	omissão	parcial	derivada	da	insuficiente	concretização,	pelo	Poder
Público,	 do	 conteúdo	 material	 da	 norma	 impositiva	 fundada	 na	 Carta	 Política	 –
refletem	 comportamento	 estatal	 que	 deve	 ser	 repelido,	 pois	 a	 inércia	 do	 Estado
qualifica-se	como	uma	das	causas	geradoras	dos	processos	informais	de	mudança
da	Constituição	(FERRAZ,	1986,	p.	230).

Alicerçado	 na	 máxima	 que	 o	 direito	 público	 subjetivo	 à	 saúde	 representa
prerrogativa	 jurídica	 indisponível,	 assegurada	 à	 generalidade	 das	 pessoas	 pela
própria	 Constituição	 da	 República	 ao	 Estado	 Democrático	 de	 Direito,	 seria
perigoso	e	ilegítimo	que	os	governantes	pudessem	elaborar	uma	Constituição	sem
o	intuito	de	observá-la	plenamente	ou	então,	 relegando	sua	efetivação	a	propósito
subalterno,	 de	 forma	 prejudicial	 aos	 cidadãos.	 Tal	 situação	 de	 transgressão,	 por
omissão	ou	através	da	insatisfatória	concretização	dos	deveres	nos	quais	o	país	se
tornou	 depositário,	 por	 ratificação	 de	 pactos	 internacionais	 ou	 por	 norma
constitucional,	 foi	 revelada,	 no	 Brasil,	 ainda	 no	 período	monárquico5,	 e	 aparece
confirmada	em	diversos	juristas	atuais	que	discorrem	sobre	o	desvalor	jurídico	do
comportamento	abusivo	do	Poder	Público.	

O	 Sistema	 de	 Saúde	 Brasileiro,	 ainda	 que	 complexamente	 estruturado,	 tem	 se
revelado	incapaz	de	cumprir	o	objetivo	de	proteção	à	saúde,	com	vistas	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.	Uma	pesquisa	realizada	pelo
Instituto	Datafolha,	encomendada	pelo	Conselho	Federal	de	Medicina,	revelou	que	o
direito	 à	 saúde	 constitui	 o	 principal	 pleito	 dos	 cidadãos	 no	 país,	 e	 que	 87%	 da
população	não	está	satisfeita	com	o	atual	sistema,	cujos	pontos	mais	críticos	estão
relacionados	ao	acesso	e	tempo	de	espera	de	atendimento.

Frente	a	um	sistema	público	que	parece	ser	inefetivo,	a	saúde	fica	limitada	à	parcela
de	cidãdos	que	podem	arcar	com	o	pagamento	de	um	seguro	de	saúde	ou	plano	de
saúde	 privado,	 e	 representa,	 hoje,	 26,1%	 da	 população	 nacional	 (50.619.350
pessoas),	cujo	custo	mensal	por	pessoa	pode	chegar	a	quase	R$	4.500/mês6.	Como	é
evidente,	a	inutilidade	do	sistema	público	não	afeta	apenas	a	classe	de	baixa	renda,
mas,	de	 forma	direta,	 a	 classe	média,	que	é	obrigada	a	 arcar	 com	os	altos	 custos
econômicos	 da	 saúde,	 contratando	 empresas	 privadas	 de	 saúde,	 como	 forma	 de
garantir	 que,	 em	 caso	 de	 uma	 necessidade,	 terá	 o	 atendimento	 efetivo	 e	 não	 será
obrigada	a	recorrer	ao	sistema	público.	A	Agência	Nacional	de	Saúde	Suplementar-
ANS,	 responsável	 por	 fiscalizar	 a	 atuação	 das	 empresas	 prestadoras	 de	 serviços
(planos	 e	 seguros),	 registra	 um	 crescimento	 de	 2%	 anual	 nas	 contratações	 de
serviços	de	saúde	pelos	cidadãos,	cuja	distribuição,	no	país,	em	relação	à	população
de	cada	estado,	reafirma	a	desigualdade	na	distribuição	de	renda	no	país.

Figura	1



A	preservação	da	dignidade	da	pessoa	humana,	à	qual	se	vincula	o	direito	à	saúde,
não	 admite	 lapso	 temporal,	 que	 por,	 minímo	 que	 seja,	 pode	 levar	 a	 situações
irreversíveis.	Assim,	 frente	a	uma	necessidade	urgente,	os	cidadãos	 terminam	por
recorrer	 ao	Poder	 Judiciário	como	única	 forma	de	ver	 seus	direitos	preservados.
Embora	 as	 ações	 judiciais	 garantam	 acesso	 para	 milhares	 de	 pessoas,	 essa
judicialização	 do	 direito	 à	 saúde	 tem	 gerado	 enormes	 dificuldades	 fiscais	 e
administrativas,	e	pode	aumentar	as	desigualdades	na	assistência	médica	no	Brasil.

O	Conselho	Nacional	 de	 Justiça-CNJ,	 em	debate	 sobre	 o	 tema,	 tem	 recomendado
aos	 Tribunais	 Brasileiros,	 tanto	 em	 âmbito	 Federal	 como	 Estadual,	 desde	 o	 ano
2012,	a	criação	de	varas	especializadas	para	fins	de	apreciar	processos	relacionados
a	direito	à	saúde	em	razão	do	aumento	no	número	de	casos	que	são	colocados	para



apreciação	perante	o	Poder	Judiciário.

Para	 se	 ter	 noção	 do	 aumento	 no	 número	 de	 demandas,	 em	 2002,	 chegaram	 à
Procuradoria	Geral	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	1.126	ações	médico-judiciais.
Quatro	 anos	 depois,	 em	 2006,	 chegaram	 ao	mesmo	 órgão	 de	 justiça	 6.800	 ações
médico-judiciais.	Finalmente,	no	ano	de	2008,	o	número	aumentou	para	uma	média
mensal	de	1.200	novos	casos.	Nesse	mesmo	ano,	o	estado	federado	(Rio	Grande	do
Sul),	 que	 possui	 11	 milhões	 de	 habitantes,	 gastou	 US$	 30,2	 milhões	 em
medicamentos	 obtidos	 por	 ordem	 judicial.	 Esse	 gasto	 representa	 22%	 do	 total
despendido	 em	 produtos	 farmacêuticos	 naquele	 ano	 e	 4%	 do	 orçamento	 anual
projetado	 para	 a	 saúde.	 Cerca	 de	 um	 terço	 das	 demandas	 atuais	 envolvem
medicamentos	 de	 alto	 custo,	 recém-desenvolvidos,	 não	 fornecidos	 pelo	 sistema
público	de	saúde	e	cujos	próprios	benefícios	são	incertos.	

Quando	 analisados	 individualmente	 os	 processos	 judiciais	 relativos	 ao	 direito	 à
saúde,	 merece	 destaque	 o	 elevado	 número	 de	 tutelas	 antecipadas	 deferidas	 pelo
Poder	 Judiciário	 (cerca	 de	 94%7),	 o	 que	 gera	 um	modus	 operandi,	 no	 mínimo,
esdrúxulo	 às	 funções	 legalmente	 autorizadas	 ao	gestor	 público.	Como	a	 estrutura
do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 é	 descentralizada,	 o	 requerimento	 judicial	 pelos
pacientes-cidadãos	pode	ser	 interposto	em	face	do	Município,	Estado	ou	União;	e
com	 o	 deferimento,	 seja	 em	 sede	 de	medida	 urgente	 (cautelar	 ou	 liminar)	 ou	 no
julgamento	do	mérito	(sentença),	inexiste	margem	de	discricionariedade	ao	gestor
público,	que	deve	cumprir	a	mandamento	judicial.	Porém,	toda	despesa	pública	deve
seguir	 os	 parâmetros	 estabelecidos	 pelo	 legislador,	 através	 dos	 orçamentos
públicos,	ao	qual	os	gestores	devem	obediência	irrestrita.	De	forma	paralela,	a	Lei
de	Responsabilidade	Fiscal	 estabelece	diretrizes	 para	 os	 procedimentos	de	uso	de
recursos	 públicos,	 estabelecendo	 regras	 estritas	 para	 o	 cumprimento	 dos
orçamentos	 (por	 exemplo,	 licitação),	 obrigando	 a	 transparência	 de	 contas,	 e
enumera	diversas	sanções	para	os	administradores,	inclusive	de	ordem	criminal.	O
gestor	 público,	 quando	 obrigado	 a	 efetivar	 o	 direito	 à	 saúde	 através	 de	 decisão
	judicial	se	vê	diante	de	um	conflito:	ou	descumpre	a	Lei	de	Responsabilidade	Fiscal
ou	 descumpre	 uma	 determinação	 do	 Poder	 Judiciário,	 e	 pode	 inclusive,	 sofrer
restrição	em	sua	liberdade.

Nesse	 sentido,	 cabe	 destacar	 que	 são	 comuns,	 por	 exemplo,	 programas	 de
atendimentos	 integrais,	 nos	 quais,	 além	 de	 medicamentos,	 os	 pacientes	 recebem
atendimento	médico,	social	e	psicológico.	Dessa	forma,	quando	há	alguma	decisão
judicial	 determinando	 a	 entrega	 imediata	 de	 medicamentos,	 freqüentemente	 o
Governo	retira	o	fármaco	do	programa,	desatendendo	a	um	paciente	que	o	recebia
regularmente	para	entregá-lo	ao	litigante	individual	que	obteve	a	decisão	favorável.
Tais	 decisões	 privariam	 a	 Administração	 da	 capacidade	 de	 se	 planejar,



comprometendo	a	 eficiência	 administrativa	no	atendimento	ao	cidadão.	Cada	uma
das	 decisões	 pode	 atender	 às	 necessidades	 imediatas	 do	 jurisdicionado,	 mas,
globalmente,	 impediria	 a	 otimização	 das	 possibilidades	 estatais	 no	 que	 toca	 à
promoção	da	saúde	pública.

Muitas	vezes,	para	solucionar	casos	individuais,	são	utilizados	recursos	financeiros
que	sacrificam	o	atendimento	de	diversos	outros	pacientes,	caracterizando	o	que	se
chama	 de	 efeitos	 sistêmico	 (BARCELLOS,	 2006,	 p.	 34),	 gerando	 visível
desigualdade	e	desequilíbrio	na	prestação	positiva	pelo	Estado.	Ademais,	na	atuação
do	Poder	Judiciário,	é	crescente	a	falta	de	fundamentação	nas	decisões	judiciais	em
que	se	 requer	medicamentos	e	 tratamentos	 -	 cuja	eficácia	 sequer	é	comprovada	 -,
além	de	casos	alarmantes	e	absurdos,	como	recentemente	denunciada	a	“máfia	das
próteses”8,	situação	na	qual	um	grupos	de	profissionais	da	área	médica	ludibriava
os	pacientes,	criando	falsas	necessidades	de	cirurgias	e	próteses	médicas,	para	fins
de	 instrução	 processual	 de	 ações	 	 em	 face	 do	 Poder	 Público,	 que	 era	 obrigado
através	 da	 decisões	 judiciais	 a	 custear	 a	 realização	 de	 cirurgias,	 próteses	 	 e
procedimentos		desnecessários,	colocando	em	risco	até	mesmo	a	vida	dos	pacientes.

Destarte	 os	 diversos	 posicionamentos	 sobre	 o	 ativismo	 judicial	 em	 relação	 ao
direito	 à	 saúde	 e	 seus	 reflexos	prestação	do	 serciço	da	 saúde	no	país,	 o	Tribunal
Constitucional,	 reiteradamente,	 tem	 fixado	 o	 entendimento	 de	 que	 tal
comportamento	afirmativo	do	Poder	Judiciário	encontra-se	fundado	na	necessidade
de	fazer	prevalecer	a	primazia	da	Constituição	da	República,	que	diversas	vezes	é
transgredida	e	desrespeitada	por	omissão	dos	Poderes	Públicos.

Neste	 sentido,	 no	 julgamento	 do	Recurso	 Extraordinário	 393.175,	 proferido	 pelo
Ministro	Celso	de	Mello	que:

O	 direito	 público	 subjetivo	 à	 saúde	 representa	 prerrogativa	 jurídica
indisponível	 assegurada	 à	 generalidade	 das	 pessoas	 pela	 própria
Constituição	 da	 República	 (art.	 196).	 Traduz	 bem	 jurídico
constitucionalmente	tutelado,	por	cuja	integridade	deve	velar,	de	maneira
responsável,	o	Poder	Público,	a	quem	incumbe	formular	–	e	implementar
–	 políticas	 sociais	 e	 econômicas	 idôneas	 que	 visem	 a	 garantir,	 aos
cidadãos,	 o	 acesso	 universal	 e	 igualitário	 à	 assistência	 farmacêutica	 e
médico-hospitalar.	 –	 O	 direito	 à	 saúde	 –	 além	 de	 qualificar-se	 como
direito	 fundamental	 que	 assiste	 a	 todas	 as	 pessoas	 –	 representa
conseqüência	 constitucional	 indissociável	 do	 direito	 à	 vida.	 O	 Poder
Público,	qualquer	que	seja	a	esfera	 institucional	de	sua	atuação	no	plano
da	organização	 federativa	brasileira,	não	pode	mostrar-se	 indiferente	ao
problema	 da	 saúde	 da	 população,	 sob	 pena	 de	 incidir,	 ainda	 que	 por



censurável	 omissão,	 em	 grave	 comportamento	 inconstitucional.	 A
INTERPRETAÇÃO	 DA	 NORMA	 PROGRAMÁTICA	 NÃO	 PODE
TRANSFORMÁ-LA	 EM	 PROMESSA	 CONSTITUCIONAL
INCONSEQUENTE.	 –	 O	 caráter	 programático	 da	 regra	 inscrita	 no	 art.
196	da	Carta	Política	–	que	tem	por	destinatários	todos	os	entes	políticos
que	compõem,	no	plano	institucional,	a	organização	federativa	do	Estado
brasileiro	 –	 não	 pode	 convertê-la	 em	 promessa	 constitucional
inconseqüente,	sob	pena	de	o	Poder	Público,	fraudando	justas	expectativas
nele	 depositadas	 pela	 coletividade,	 substituir,	 de	 maneira	 ilegítima,	 o
cumprimento	de	seu	impostergável	dever,	por	um	gesto	irresponsável	de
infidelidade	governamental	ao	que	determina	a	própria	Lei	Fundamental
do	Estado.

Assim,	 a	 solução	 não	 é	 anular	 ou	 tornar	 inviável	 a	 judicialização,	mas	 aprender
com	ela:	perguntar	ao	que	serve	aos	pacientes	cidadãos	e	o	que	ela	não	dá.	O	que	é
extraordinário,	 nas	 ações	 judiciais	 pelo	 direito	 à	 saúde,	 é	 que	 elas	 permitem	 a
reentrada	de	vozes	humanas	nos	debates	políticos	sobre	objeto	e	escopo	do	direito	à
saúde,	a	natureza	do	cuidado	para	além	da	tecnologia	e	a	interface	público-privada
nas	 instituições	 governamentais	 contemporâneas.	 São	 pacientes-cidadãos	 que
sofrem	 por	 não	 ter	 saúde	 e	 carregam,	 em	 muitos	 casos,	 também	 a	 violência
estrutural	e	o	abandono	político	junto	a	suas	próprias	medidas	de	qualidade	de	vida
(Biehl,	2013,	op.	Citada)	.

Nesse	sentido,	há	de	se	leva	em	consideração	o	importante	princípio	constitucional
da	 proibição	 do	 retrocesso	 em	matéria	 de	 direitos	 fundamentais,	 uma	 vez	 que	 o
mesmo	 impede	que	os	níveis	de	 concretização	destes	direitos,	 uma	vez	 atingidos,
venham	a	ser	suprimidos.	Dessa	maneira,	o	núcleo	essencial	dos	direitos	sociais	já
realizado	e	efetivado	através	de	medidas	 legislativas	(“lei	de	segurança	nacional”,
“lei	 do	 subsídio	 de	 desemprego”,	 “lei	 do	 serviço	 de	 saúde”)	 deve	 considerar-se
constitucionalmente	garantido,	sendo	inconstitucionais	quaisquer	medidas	estaduais
que,	 sem	 a	 criação	 de	 outros	 esquemas	 alternativos	 ou	 compensatórios,	 se
traduzam,	 na	 prática,	 numa	 “anulação”,	 “revogação”	 ou	 “aniquilação”	 pura	 e
simples	desse	núcleo	essencial	(CANOTILHO,	2003,	p.	339-40).

Considerações	Finais

Hodiernamente,	 a	 problemática	 principal	 acerca	 dos	 direitos	 fundamentais	 do
homem	não	é	tanto	o	de	justificá-los,	mas	o	de	protegê-los	(BOBBIO,1992,	p.24).	O
sentido	de	fundamentalidade	do	direito	à	saúde	impõe	ao	Poder	Público,	não	só	no



Brasil,	um	dever	de	prestação	positiva	que	somente	será	cumprido	pelas	instâncias
governamentais,	 quando	 estas	 adotarem	 providências	 destinadas	 a	 promover,	 em
plenitude,	 a	 satisfação	efetiva	da	determinação	ordenada	pelo	 texto	constitucional.
Os	 direitos	 fundamentais	 não	 devem	 representar	 utopia	 da	 validade	 formal,
prescrita	 no	 texto	 constitucional,	 de	 forma	 a	 permanecer	 subordinada	 a
discricionariedade	 do	 Gestor	 Público,	 o	 que	 representaria	 um	 esvaziamento	 do
comando	normativo	constitucional.

Segundo	HÄBERLE	(1997,	p.	33-34)

Uma	Constituição	 que	 estrutura	 não	 apenas	 o	Estado	 em	 sentido	 estrito,
mas	 também	a	 própria	 esfera	 pública,	 dispondo	 sobre	 a	 organização	 da
própria	sociedade	e,	diretamente,	sobre	setores	da	vida	privada,	não	pode
tratar	as	forças	sociais	e	privadas	como	meros	objetos.	Ela	deve	integrá-
las	 ativamente	 enquanto	 sujeitos.	 [...]	 Limitar	 a	 hermenêutica
constitucional	 aos	 intérpretes	 ‘corporativos’	 ou	 autorizados	 jurídica	 ou
funcionalmente	 pelo	 Estado	 significaria	 um	 empobrecimento	 ou	 um
autoengodo.

O	 tempo	 sinaliza	 ou	 indica	 uma	 reunião	 (ensemble)	 de	 forças	 sociais	 e
ideias.	 (...)	A	ênfase	ao	 ‘fator	 tempo’	não	deve	 levar	ao	entendimento	de
que	 o	 tempo	 há	 de	 ser	 utilizado	 como	 ‘sujeito’	 de	 transformação	 ou	 de
movimento	 (...).	A	história	da	 comunidade	 tem	muitos	 sujeitos.	O	 tempo
nada	mais	é	do	que	a	dimensão	na	qual	as	mudanças	se	tornam	possíveis	e
necessárias	(...).

Um	 Estado	 democrático	 deve	 respeito	 os	 direitos	 humanos,	 sobre	 a	 ideia	 da
intuição	 de	 dignidade	 humana	 acima	 de	 qualquer	 outro	 imperativo	 institucional
estatal,	 pois	 nada	 justifica	 as	 diferenças	 de	 proteção	 encontradas	 no	 mundo
globalizado.	Se	“todos	os	homens	nascem	livres	e	iguais	em	dignidade	e	direitos”,	é
justificável	que	um	cidadão	que	nasce	na	Alemanha	 tenha	seus	direitos	 relativos	à
dignidade	 humana	 mais	 fortemente	 protegidos	 do	 que	 um	 cidadão	 que	 nasce	 no
Brasil?	É	legitimo	que	o	local	em	que	um	ser	humano	nasce	determine	o	nível	de
proteção	a	direitos	que	são	inerentes	à	própria	concepção	humana?

Na	 medida	 em	 que	 a	 judicialização	 abre	 novos	 caminhos	 para	 a	 mudança	 na
realidade	 pública	 da	 ordem	Constitucional,	 tem	 contribuido	 para	 tornar	 efetivo	 o
cumprimento	pelos	Poderes	Públicos	do	direito	fundamental	à	saúde	-	ainda	que	em
casos	 isolados	 -,	 de	 forma	 a	 permitir,	 assim,	 a	 preservação	 de	 um	 mínimo
existencial	em	termos	de	dignidade	humana,	com	o	acesso	dos	cidadãos-pacientes	a
tratamentos	e	medicamentos,	 também	desponta	com	os	questionamentos	 ligados	a



reserva	do	possível	em	um	Estado	no	qual	os	recursos	econômicos	são	limitados	e
a	universalidade	de	acesso	não	comporta	distinções	entre	os	cidadãos.	Muitas	vezes,
para	 solucionar	 casos	 individuais,	 são	 utilizados	 recursos	 financeiros	 que
sacrificam	 o	 atendimento	 de	 diversos	 outros	 pacientes,	 caracterizando	 o	 que	 se
chama	 de	 efeitos	 sistêmico	 (BARCELLOS,	 2006,	 p.	 34),	 gerando	 visível
desigualdade	e	desequilíbrio	na	prestação	positiva	pelo	Estado.	Ademais,	na	atuação
do	Poder	Judiciário,	é	crescente	a	falta	de	fundamentação	nas	decisões	judiciais	em
que	se	 requer	medicamentos	e	 tratamentos	 -	 cuja	eficácia	 sequer	é	comprovada	 -,
além	de	casos	alarmantes	e	absurdos,	como	recentemente	denunciada	a	“máfia	das
próteses”,	situação	na	qual	um	grupos	de	profissionais	da	área	médica	ludibriava	os
pacientes,	 criando	 falsas	 necessidades	 para	 instrução	 de	 processos	 judiciais,
colocando	em	risco	a	vida	dos	próprios	pacientes.

O	Poder	Judiciário	é	o	guardião	da	Constituição	Federal,	inclusive	frente	à	atuação
dos	Poderes	Legisativo	e	Judiciário,	e	a	expansão	dos	seus	poderes	pode	ser	vista
como	 um	 aprimoramento	 das	 democracias	 contemporâneas.	 Assim,	 o	 Judiciário
não	 deve	 apenas	 buscar	 fazer	 justiça	 em	 casos	 particulares,	 nos	 quais	 o	 cidadão
busca	 a	 efetivação	 do	 direito	 à	 saúde,	 e,	 sim,	 atacar	 ações	 infiéis	 dos	 Poderes
Legislativos	 e	 Executivos,	 e	 deve	 contar,	 na	 sua	 atuação	 com	 a	 ajuda	 de	 outras
instituições,	 como	Ministério	Público	 e	OAB,	 bem	 como	da	 sociedade	 civil,	 cuja
participação	 neste	 processo	 torna-se	 imprescindivel.	 O	 novo	 modelo	 de	 atuação
estatal	 parece,	 a	 princípio,	 ter	 condições	 de	 superar	 o	 velho,	 e	 aparece	 como
alternativa	à	visão	normativa	Constitucional9.

Se	a	 representação	democrática,	através	dos	Poderes	Executivo	e	Legislativo,	nos
âmbitos	 federal,	 estadual	 ou	 municipal,	 mostra-se	 inoperante	 no	 que	 tange	 à
efetivação	 do	 direito	 social	 à	 saúde,	 talvez	 seja	 necessária	 uma	 reforma	 política
para,	assim,	resguardar	o	que	representa	o	núcleo	essencial	da	Constituição	Federal
de	1988:	os	direitos	fundamentais.
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Comunitarismo	para	o	liberalismo:
contexto	e	aspectos	gerais	de	identidade

e	de	política	do	pensamento
macintyreano

Cássio	Sousa	de	Assis*

Resumo:	O	modelo	 liberalista	do	Estado	político	consolidou-se	no	pós-
guerra,	em	meados	do	século	XX.	Em	decorrência,	 inúmeras	questões	e
problemas	 de	 caráter	 sócio-político	 surgiram	 por	 conta	 das	 limitações
desse	modelo,	que	contém	no	centro	de	sua	argumentação	a	elevação	da
liberdade	como	um	princípio	maior	e	essencial	à	construção	social.	Esse
princípio	deriva	da	ética	individualista	consolidada	na	filosofia	kantiana,
pela	 qual	 o	 homem	 é	 um	 sujeito	 racional	 dotado	 de	 direitos	 e	 deveres
constituídos	 em	 um	 contrato	 social	 em	 que	 todos	 são	 parte	 de	 modo
autônomo	 e	 isento	 de	 julgamentos	 originários	 de	 suas	 realidades
particulares	 históricas	 e	 morais.	 Por	 consequência,	 o	 Estado	 liberal
assume	 seu	 papel	 de	modo	 pretensamente	 neutro	 em	 relação	 às	 opções
morais	que	vigoram	na	sociedade.	Assim,	no	final	desse	século,	erigiu-se
um	 grupo	 de	 críticos	 ao	 liberalismo	 que,	 apesar	 de	 possuírem	 algumas
características	 filosófico-políticas	 diferentes,	 fora	 rotulado	 como
comunitarista.	 O	 comunitarismo	 critica	 o	 liberalismo	 por	 este	 negar	 a
responsabilidade	solidaria	que	os	indivíduos	têm	uns	para	com	os	outros
decorrente	não	de	suas	opções	e	escolhas,	mas	sim	da	narrativa	histórica
própria	da	identidade	humana.	Esta,	por	sua	vez,	é	revelada	pela	filosofia
das	 virtudes	 aristotélica,	 em	 que	 a	 atribuição	 de	 honrarias	 conforme	 os
devidos	méritos	é	 também	fonte	de	direitos	e	deveres	e,	pois,	parâmetro
moral	 para	 a	 justiça.	 Por	 consequência,	 o	 Estado	 deve	 assumir	 uma
postura	 política	 que	 não	 se	 abstenha	 de	 sua	 responsabilidade	 moral	 no
âmbito	 do	 público	 e,	 promover	 assim,	 uma	 sociedade	mais	 equânime	 e
civilizada	que	aquela	decorrente	da	perspectiva	liberal.
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Comunitarismo	para	el	 liberalismo:	Contexto	y	aspectos	generales	de
identidad	y	de	política	del	pensamiento	macintyreano

Resumen:	El	modelo	 liberalista	de	Estado	político	 se	 consolidó	después
de	la	guerra	en	la	mitad	del	siglo	XX.	Como	resultado,	muchas	cuestiones
e	 problemas	 de	 naturaleza	 socio-política	 surgieron	 debido	 a	 las
limitaciones	 de	 este	 modelo,	 que	 contiene	 en	 el	 centro	 de	 su
argumentación	 la	 elevación	 de	 la	 libertad	 como	 uno	 principio
fundamental	y	esencial	de	la	construcción	social.	Este	principio	se	deriva
de	la	ética	individualista	consolidada	en	la	filosofía	kantiana,	por	la	que	el
hombre	es	un	sujeto	 racional	dotado	de	derechos	y	deberes	establecidos
en	un	contrato	social	en	el	que	todos	son	parte	de	forma	autónoma	y	libre
de	juicios	procedentes	de	sus	realidades	particulares	históricas	y	morales.
En	 consecuencia,	 el	 Estado	 liberal	 asume	 su	 papel	 como	 un	 modo
supuestamente	neutral	con	respecto	a	las	decisiones	morales	vigentes	en	la
sociedad.	 Así,	 al	 final	 de	 este	 siglo,	 se	 erigió	 un	 grupo	 de	 críticos	 del
liberalismo,	 que,	 aunque	 tiene	 algunas	 diferentes	 características
filosóficas	 y	 políticas,	 fuera	 etiquetado	 como	 comunitarista.	 El
comunitarismo	 critica	 el	 liberalismo	 en	 razón	 de	 este	 negar	 la
responsabilidad	solidaria	que	los	individuos	deben	mutuamente	en	virtud
no	de	sus	opciones	y	elecciones,	sino	de	la	narrativa	histórica	propio	de	la
identidad	humana,	revelada	por	la	filosofía	de	las	virtudes	de	Aristóteles,
donde	 la	 asignación	 de	 honores	 a	 los	 méritos	 debidos	 también	 es	 una
fuente	 de	 derechos	 y	 deberes	 y,	 por	 tanto,	 el	 parámetro	 moral	 ante	 la
justicia.	En	consecuencia,	el	Estado	debe	asumir	una	posición	política	que
no	se	abstenga	de	su	responsabilidad	moral	en	el	público	y	promover	así
una	 sociedad	más	 justa	 y	 civilizada	 que	 la	 que	 resulta	 de	 la	 perspectiva
liberal.
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Introdução

Conhecer	 os	 pensamentos	 políticos	 da	 hodiernidade	 e	 refletir	 sobre	 eles	 é	 papel
essencial	da	Filosofia	Política	e	do	Direito	que	se	prestam,	dentre	outras	coisas,	a
nortear	os	rumos	que	o	Estado	moderno	toma,	levando	consigo	a	humanidade.

Por	esse	motivo	o	presente	artigo	pretende	discorrer	as	características	da	identidade
da	 ideologia	 filosófico-política	 que	 é	 o	 Comunitarismo,	 que	 possui	 aspectos	 de
autonomia	própria	e	outros	de	complementariedade	ao	Liberalismo,	outra	corrente
política	já	tradicional	sobre	a	qual	aquele	direciona	suas	críticas.

Objetiva-se	 aqui,	 então,	 descrever	 o	 contexto	 histórico	 do	 surgimento	 do
Comunitarismo,	 com	os	 caminhos	 políticos	 que	 o	 antecederam,	 consubstanciados
essencialmente	 pelos	 pensamentos	 do	 utilitarismo	 e	 do	 liberalismo,	 bem	 como,
discorrer	também	sobre	o	próprio	perfil	comunitarista,	determinado	pelo	filósofo
inaugural	 desta	 corrente,	 Alasdair	 MacIntyre,	 e	 pelos	 não	 necessariamente	 seus
sucessores	 que,	 assumindo	 no	 todo	 ou	 em	 parte	 as	 ponderações	 deste	 professor,
desenvolveram	 as	 linhas	 de	 questionamento	 ao	 liberalismo	 que	 podem	 ser
agrupadas	em	um	grupo	assim	chamado	Comunitarismo.

Pelo	exposto	ver-se-á	que	o	comunitarismo	relativiza	a	“supremacia”	do	princípio
da	 liberdade	 elencada	 pelo	 liberalismo	 radical,	 propondo,	 paralelo	 à	 ética
individual-consensualista	 deste	 pensamento,	 um	 sistema	 moral	 que	 decorre	 da
realidade	histórica	humana	e	é	capaz	de	gerar	obrigações	de	solidariedade	alheias	à
autonomia	 da	 vontade.	 Por	 consequência,	 passa-se	 a	 entender	 que	 Estado	 deve
assumir	uma	postura	política	ativa	moralmente	no	âmbito	do	público	e	promover
assim	 uma	 sociedade	 mais	 equânime	 e	 civilizada	 que	 aquela	 decorrente	 da
perspectiva	liberal,	em	que	o	Estado	seria	moralmente	neutro.

1	Surge	o	comunitarismo

O	 ideal	 de	 justiça,	 dentre	 outras	 coisas,	 se	 faz	 necessário	 conceber	 tanto	 para	 se
definir	 como	a	 lei	 deve	 ser,	 quanto	 como	a	 sociedade	deve	 se	organizar.	Noutras
palavras,	 pensar	 sobre	 o	 que	 é	 a	 coisa	 justa	 é	 imprescindível	 para	 se	 definir	 os
rumos	políticos	que	se	quer	seguir.	

Desse	modo,	 a	 respeito	 de	 justiça,	 no	 âmbito	 da	 filosofia	 político-jurídica,	 como
ensina	MASSINI	CORREAS	(1993)	e	SANDEL	(2012),	surgem,	a	partir	do	século



XVIII1	 e	 até	 os	 dias	 hodiernos,	 as	 obras	 centradas	 nas	 normas	 e	 nos	 direitos
subjetivos	ou	prerrogativas	dos	sujeitos,	dentre	as	quais	tem-se	“A	teoria	da	justiça”
de	 John	Rawls,	 a	 qual	 trouxe	 novos	 debates	 quanto	 à	 noção	 e	 à	 determinação	 da
justiça,	 e	 se	 tem	 também	 “Depois	 da	 virtude”	 de	 Alasdair	MacIntyre	 (2001),	 que
apresentou	 severas	 críticas	 ao	 pensamento	 de	Rawls,	 questionando	 os	 limites	 das
vertentes	liberais.

A	teoria	de	Rawls	representa	a	corrente	político-ideológica	liberalista,	que	transitou
da	 teleologia	 para	 a	 deontologia2	 (NINO,	 1988)	 e	 se	 consolidou	 com	 o	 fim	 da
guerra	 fria	 e	 a	 consequente	 entronização	 do	mundo	 ocidental	 capitalista	 sobre	 o
leste	comunista,	em	meados	e	no	final	do	século	XX	(AMARAL,	[2013]).	Já	a	crítica
de	 MacIntyre	 representa	 algumas	 linhas	 de	 pensamento	 generalizadamente
denominadas	 por	 comunitarismo,	 cujas	 bases	 epistemológicas	 fundam-se	 na
filosofia	hegeliana3	 (NINO,	 1988),	 bem	como,	 antes	 ainda,	 na	 defesa	 da	 filosofia
aristotélica,	 que	 é	 alinhada	 à	 “[...]	 concepção	 do	 bem	 vinculada	 a	 uma	 visão
teleológica	da	natureza	humana	e	refletida	em	certas	atitudes	[do	homem]”	(NINO,
1988,	p.	364,	tradução	nossa)4.

2	O	caminho	liberalista

No	 cerne	 desta	 discussão	 sobre	 justiça	 estão	 alguns	 elementos	 conceituais,	 tais
como	 “bem-estar”,	 “liberdade”	 e	 “virtude”,	 que	 determinam,	 cada	 qual,	 uma
corrente	diferente	de	compreensão	daquilo	que	pode	ser	associado	à	justiça.

O	 “bem	 estar”	 e	 a	 “liberdade”	 compreendem	 núcleos	 conceituais	 do	 liberalismo,
que	 se	 desenvolveu	 a	 partir	 do	 primeiro	 para	 o	 segundo,	 precedendo	 à	 crítica
comunitarista,	 como	 se	 verá.	 Por	 outro	 lado,	 a	 ideia	 de	 virtude,	 extraída	 da	 ética
aristotélica,	 é	 o	 ponto	 de	 apoio	 da	 crítica	 moral	 comunitarista	 direcionada	 ao
liberalismo,	à	qual	se	reserva	o	próximo	tópico	à	parte.

2.1	O	bem	estar

A	 visão	 da	 convivência	 humana	 pelo	 raciocínio	 moral	 ponderado	 no	 bem	 estar,
contextualizado	no	âmbito	do	liberalismo	teleológico	e	tradicionalmente	chamado
de	utilitarismo,	entende	o	justo	como	a	maximização	do	bem,	tomado	esse,	por	sua
vez,	 como	 a	 realização	 do	 maior	 número	 de	 satisfações.	 (MASSINI	 CORREAS,
1993).

Quanto	a	esta	compreensão,	o	filósofo	Michael	J.	Sandel	(2012)	–	um	comunitarista



–	aponta	que	cabe	questionar	se	os	benefícios	obtidos,	traduzidos	pela	utilidade	do
prazer	 ou	 da	 felicidade	 gerais5,	 são	 reais	 perante	 as	 consequências	 ruins	 para	 a
sociedade,	 ao	 não	 se	 considerar,	 em	 oposição,	 a	 dor	 e	 o	 sofrimento	 dos	 que
individualmente	não	compartilham	deste	bem	estar	geral.

Esse	problema	se	dá	pelo	fato	de	que	a	política	utilitarista,	ao	escolher	os	valores	a
prevalecer	 com	 base	 nas	 consequências	 mais	 vantajosas,	 põe	 todos	 eles	 em	 um
mesmo	 patamar,	 o	 que	 não	 seria	 aceitável,	 porque	 se	 alega	 que	 “não	 é	 possível
mensurar	 e	 comparar	 todos	 os	 valores	 e	 bens	 em	 uma	 única	 escala	 de	medidas”
(SANDEL,	2012,	p.	61).	Não	obstante,	argumenta-se	mais	que	a	aceitação	de	práticas
justificadas	 nessa	 linha	 pode	 revelar	 um	 custo	 social	 muito	 alto,	 porque	 existem
motivos,	tais	como	o	respeito	devido	aos	direitos	individuais	independentemente	da
conveniência	 coletiva,	 que	 determinam	 a	 opção	moral	 e	 vão	 além	 do	 cálculo	 de
custos	 e	 benefícios	 sociais	 com	 a	 subsequente	 avaliação	 das	 consequências.
(SANDEL,	2012).

Assim,	 Sandel	 (2012)	 observa	 que	 estas	 questões	 sugerem	 implicitamente	 ser	 a
moral	relativa	à	própria	maneira	como	os	seres	humanos	se	tratam	uns	aos	outros,
existindo,	 pois,	 certos	 deveres	 e	 direitos	 cuja	 observância	 se	 deve
independentemente	de	suas	consequências	sociais.

Em	crítica	semelhante,	Massini	Correas	(1993,	p.	207,	tradução	nossa)6	discorre	que
Rawls	(1986,	p.	171),	abraçando	a	dialética	entre	liberdade	e	igualdade,	defende	que
esta	noção	utilitarista	vai	de	encontro	à	ideia	intuitiva	de	que	“[...]	todo	membro	da
sociedade	 tem	 alguns	 direitos	 invioláveis	 que	 não	 estão	 sujeitos	 ao	 cálculo	 da
utilidade	social”.	 Isto	significa	dizer	que	o	bem	estar	e	a	satisfação	de	muitos	não
justifica	a	limitação	da	liberdade	de	alguns.

Vê-se	que	a	falha	moral	do	argumento	utilitarista	reside	no	fato	de	se	comparar	os
bens	 a	 se	 valorar	 apenas	 quantitativamente,	 relegando	 todos	 ao	 mesmo	 patamar
qualitativo.	Dessa	percepção,	passa-se	a	entender	a	 liberdade,	pois,	sob	o	olhar	da
ética	dos	deveres,	como	uma	resposta	ao	problema	moral.	Daí	o	desenvolvimento
do	 liberalismo	 deontológico	 posterior	 ao	 utilitarismo,	 que	 é	 teleológico	 por
natureza.

2.2	A	liberdade	de	John	Rawls

A	 liberdade	 como	 princípio	 de	 estruturação	 da	 sociedade	 justa	 é	 um	 dos
fundamentos	da	Teoria	da	Justiça	de	Rawls,	que	não	crê	na	eficiência	do	princípio
teleológico	 (MACINTYRE,	 2001)	 e	 que	 se	 apresenta	 como	 uma	 teoria	 político-
institucional,	 centrada	 sobre	 a	 justiça	 das	 instituições	 básicas	 e	 alheia	 a	 qualquer



doutrina	ideológica	(MASSINI	CORREAS,	1993).

Note-se	também	que	essa	é	uma	teoria	de	justiça	limitada	temporal	e	espacialmente,
pois,	tomando-se	que	sua	filosofia	política	pretende	dar	uma	solução	adequada	a	um
conflito	muito	preciso	de	uma	sociedade	circunstanciada,	o	 liberalismo	rawlsiano
volta-se	para	a	realidade	da	sociedade	norte	americana	contemporânea,	democrática
e	 economicamente	 desenvolvida,	 em	 busca	 de	 uma	 forma	 justa	 das	 instituições
básicas	desse	contexto.	(MASSINI	CORREAS,	1993).

Pelo	 raciocínio	 liberal,	 a	moral	 está	 composta	 fundamentalmente	 por	 regras	 que
seriam	 aceitas	 unicamente	 por	 indivíduos	 humanos	 racionais	 –	 excluindo-se
qualquer	 ente	 coletivo	 –	 e	 que	 seriam	 aplicadas	 do	 mesmo	 modo	 a	 eles	 em
circunstancias	 ideais	 e	 de	 modo	 neutro	 quanto	 aos	 seus	 interesses	 e	 quanto	 às
concepções	de	bem	que	possam	ter.	(MACINTYRE	2001).

Por	 tal	 teoria,	 a	 noção	 de	mérito	 se	 vincula	 estreitamente	 às	 opiniões	 de	 sentido
comum	 referidas	 à	 justiça,	 uma	 vez	 que	 a	 origem	 e	 a	 estruturação	 da	 sociedade
moderna	se	daria	com	o	indivíduo	racional	nela	entrando	voluntariamente,	não	se
admitindo	qualquer	interpretação	em	que	a	comunidade	humana	e	a	busca	dos	bens
compartilhados	 possam	 proporcionar	 a	 base	 para	 juízos	 acerca	 da	 virtude	 e	 da
justiça.	(MASSINI	CORREAS,	1993).

Nesse	 caminho,	Massini	 Correas	 (1993)	 esclarece	 que	 a	 Teoria	 da	 Justiça	 é	 uma
recriação	 das	 teorias	 contratualistas7	 e	 tem	 um	 caráter	 meramente	 estrutural,
referindo-se	 à	 justiça	 (liberal)	 como	 qualidade	 de	 uma	 certa	 ordenação	 da	 vida
social	 e	 sendo	 um	modo	de	 dispor	 as	 práticas8	 de	 uma	 sociedade	 bem	 ordenada,
justa,	 segura	 e	 livre	 que	 se	 constrói	 com	 agentes	 egoístas	 racionalmente
autointeressados,	os	quais	acordam	os	princípios	de	justiça	que	são	base	do	que	se
toma	 por	 uma	 sociedade	 com	 estruturas	 sociais	 justas9,	 superando-se,	 assim,	 o
necessário	egoísmo	da	convivência	social	através	da	fórmula	desse	contrato	social.

O	novo	contrato	proposto	tem	por	fórmula	o	trato	igual	de	todos	em	igualdade	de
circunstâncias	 (equanimidade),	 isto	 é,	 com	 imparcialidade,	 sem	 distinções
arbitrárias	 e	 com	 equilíbrio	 entre	 pretensões	 rivais	 (MASSINI	CORREAS,	 1993).
Desse	 modo,	 para	 se	 alcançar	 a	 justiça,	 que	 se	 traduz	 em	 um	 Estado	 de	 direito
liberal	 e	 social,	 é	 necessário	 que	 se	 garantam	 direitos	 fundamentais	 de	 liberdade
sob	determinadas	condições	econômicas	e	sociais:

[...]	 cada	 pessoa	 tenha	 um	direito	 igual	 ao	mais	 extenso	 sistema	 total	 de
iguais	liberdades	básicas	compatível	com	um	sistema	similar	de	liberdade
para	 todos	 [e	que]	 [...]	 as	desigualdades	 sociais	 e	 econômicas	 tenham	de



ser	 dispostas	 de	 modo	 que	 sejam	 ao	 mesmo	 tempo:	 [...]	 para	 o	 maior
benefício	dos	menos	avantajados	[...]	e	[...]	vinculadas	a	posições	e	cargos
abertos	 a	 todos	 sob	 condições	 de	 uma	 equânime	 igualdade	 de
oportunidades.	(MASSINI	CORREAS,	1993,	p.	209,	tradução	nossa)10.

Cabe	 questionar	 então	 como	 seria	 possível	 a	 unanimidade	 no	 acordo	 quanto	 aos
princípios	 de	 justiça.	 Sem	 embargo,	 Massini	 Correas	 responde	 que,	 para	 Rawls
(1971,	p.	137):

[...]	é	preciso	supor	que	os	homens	[...]	se	encontram	no	que	ele	chama	‘a
posição	original’,	de	onde	todos	os	indivíduos	se	encontram	submetidos	a
um	‘véu	de	ignorância’	conforme	o	qual	desconhecem	qual	será	o	lugar
que	haverá	de	se	 lhes	corresponder	na	futura	estrutura	social.	 (MASSINI
CORREAS,	1993,	p.	210,	tradução	nossa)11.

Esse	 véu	 da	 ignorância	 é	 o	 que	 afasta	 do	 homem	 todas	 aquelas	 contingências	 do
contexto	 que	 o	 cerca	 e	 que	 interferem	 na	 livre	 escolha	 racional	 dos	 princípios
sociais	 basilares	 de	 modo	 absolutamente	 imparcial	 e,	 por	 isso,	 irrevogável	 e
definitivo.	(MASSINI	CORREAS,	1993).

Após	a	 retirada	do	véu	da	 ignorância,	a	 teoria	 rawlsiana	 justifica	que	haverá	uma
aceitação	do	acordo,	porque	os	princípios	de	 justiça	aceitados	 serão	pertinentes	e
plausíveis,	haja	vista	a	precedência	de	um	procedimento	imparcial	garantidor12	e	o
necessário	 entendimento	 de	 que	 uma	 possível	 inveja	 quanto	 às	 posições	 que	 os
outros	 ocuparão	 no	 contrato	 não	 é	 própria	 da	 natureza	 humana	 e	 será,	 logo,
eliminada	pela	nova	e	justa	estrutura	contratual.	(MASSINI	CORREAS,	1993).

Por	outra	via,	essa	nova	perspectiva	 liberal,	 sob	as	características	apontadas	–	em
que	a	autonomia	da	vontade,	exercida	em	uma	fictícia	realidade	de	pureza	racional
alheia	ao	universo	circundante	do	homem	que	é	considerado	contingencial,	é	posta
como	solução	no	centro	da	questão	moral	–,	apresentou,	também,	alguns	equívocos
que	foram	objeto	da	crítica	posterior	construída	pelo	comunitarismo.

3	Comunitarismo

Argumenta-se	 que	 a	 concepção	 de	 justiça	 determinada	 pelo	 conceito	 de	 liberdade
não	mensura	 o	 grau	 de	 necessidade,	 o	 qual	 determina	 se	 as	 escolhas	 dos	 agentes
sociais	 são	ou	não	verdadeiramente	 livres.	 (SANDEL,	2012).	Ademais,	 a	 tradição
filosófica	 consubstanciada	 pelos	 comunitaristas,	 longe	 da	 identidade	 espaço-



temporal	 da	 teoria	 rawlsiana,	 busca	 uma	 compreensão	 pretensamente
universalizadora	 que	 intenciona	 explicar	 a	 realidade	 ou	 a	 natureza	 política	 desde
uma	perspectiva	 objetiva	 e	 o	máximo	possível	 generalizada,	 de	modo	 concreto	 e
circunstanciado.	(MASSINI	CORREAS,	1993).

Não	 suficiente,	 ao	 termo	 “comunitarismo”	 é	 atribuída	 uma	 visão	 generalizadora,
porque	 a	 crítica	 filosófica	 que	 ele	 intitula	 constitui-se	 como	 um	 rótulo	 para
classificar	os	mais	variados	críticos	do	projeto	 liberal,	de	sorte	que	a	diversidade
da	linha	comunitarista	é	ampla,	havendo	quem	sustente	até	três	vertentes	suas.

Nesse	 sentido,	 segundo	 Amaral	 ([2013],	 p.	 98)	 existe	 a	 linha	 para	 a	 qual	 “a
comunidade	é	capaz,	por	si	só,	de	atender	a	todas	as	necessidades	humanas”	e	dela
decorrem	 diretamente	 “os	 princípios	 de	 organização	 social	 e	 política	 por	 que	 se
deve	 reger”.	 Para	 uma	 segunda	 variação	 do	 comunitarismo,	 “os	 princípios	 de
justiça	 em	vigor	 numa	 comunidade	 devem	 ser	 aqueles	 que	 dela	 brotam	de	 forma
mais	 ou	 menos	 espontânea,	 ou	 que	 são	 adoptados	 (sic)	 pela	 maioria	 de	 seus
membros”	 e	 não	 têm	 um	 caráter	 universal	 e	 anistórico.	 Um	 terceiro	 paradigma
comunitarista	 entende	 que	 “a	 comunidade	 deve	 estar	 presente	 na	 identificação	 do
conteúdo	dos	princípios	de	justiça	por	que	se	deverá	nortear”,	dando	maior	peso	ao
bem	comum	e	menor	aos	bens	individuais.

Por	 sua	 vez,	 essa	 tríade	 também	 é	 reduzida	 por	 alguns	 para	 “liberais
comunitaristas”,	 que	 correspondem	 ao	 um	 comunitarismo	 moderado	 que	 visa	 à
correção	 dos	 desvios	 liberais,	 e	 para	 “comunitaristas	 radicais”,	 que	 têm	 uma
postura	antiliberal	(AMARAL,	[2013];	FERNÁNDEZ-LLEBREZ,	1999).

Apesar	 disso,	 autores	 como	 Sandel	 (2012)	 rejeitam	 tal	 caracterização,	 mas	 seu
posicionamento	 tendente	 a	 um	não	 radicalismo	 comunitarista	 torna-se	 perceptível
por	ele	conceder	que	o	argumento	aristotélico	da	virtude	não	deve	necessariamente
prevalecer	 sobre	 outros	 pontos	 de	 vista,	 embora	 deva	 ser	 considerado	 para	 se
compreender	 o	 que	 realmente	 é	 merecido	 e,	 pois,	 está	 em	 consonância	 com	 a
asserção	moral,	com	o	justo,	que	se	traduz	na	boa	sociedade:	“Reconhecer	a	força
moral	 do	 argumento	 da	 virtude	 não	 é	 insistir	 no	 fato	 de	 que	 ele	 deva	 sempre
prevalecer	sobre	as	demais	considerações.”	(SANDEL,	2012,	p.	18).

MacIntyre	 (2001),	 por	 sua	 vez,	 como	 neoaristotélico	 ou
neotomista13	 (FERNÁNDEZ-LLEBREZ,	 1999),	 é	 um	 crítico	 do	 liberalismo,	 mas
sem	propósitos	definidos,	não	se	podendo	o	situar	como	comunitarista	em	sentido
estrito,	e	sua	linha	de	pensamento,	que	é	contra	o	atomismo	social14	e	a	concepção
individualista	da	pessoa,	defende	o	universalismo	e	atribui	os	fracassos	e	a	crise	de
civilização	 atual	 à	 justificação	 e	 à	 normatividade	 desenvolvidos	 pelo	 pensamento



liberal	contemporâneo,	que	distingue	os	fatos	dos	direitos	para	a	obtenção	de	uma
base	epistemológica.

Dessarte,	 pode-se	 dizer	 que	 a	 discussão	 comunitarista	 sobre	 os	 parâmetros	 de
justiça	 moral	 é	 pautada	 em	 dois	 cernes	 principais	 e,	 não	 necessariamente,
alternativos,	quais	sejam	a	virtude	e	a	liberdade	de	escolha,	os	quais,	portanto,	para
alguns,	não	são	auto	excludentes.

3.1	O	mérito	aristotélico

O	 discurso	 moral	 aristotélico	 adotado	 por	 MacIntyre	 (2001)	 aborda	 a	 justiça
fundamentando-a	 na	 virtude	 e	 a	 relacionando	 à	 reflexão	 sobre	 o	 que	 deve	 ser
considerado	 uma	 boa	 vida.	 Revelando	 a	 justiça	 como	 teleológica	 e	 honorífica,
acolhe,	 pois,	 o	 ensinamento	 de	 que	 é	 essencial,	 para	 se	 obter	 uma	 igualdade	 e	 se
pautar	 o	 que	 é	 justo,	 definir	 a	 finalidade	 das	 coisas	 (télos),	 por	 meio	 da
compreensão	 do	 modo	 de	 vida	 desejável	 e	 virtuoso,	 elencando-se	 as	 virtudes
honrosas	meritórias	de	recompensas,	estas	que,	por	sua	vez,	significam	a	efetivação
de	uma	sociedade	justa,	qual	seja	aquela	que	afirma,	dentre	outras	coisas,	“a	virtude
cívica	 do	 sacrifício	 compartilhado	 em	 prol	 do	 bem	 comum”	 (SANDEL,	 2012,	 p.
16),	isto	é,	entenda-se:	os	comportamentos	e	as	qualidades	de	caráter	ideais.

Isso	 significa,	 pois,	 que	 a	 justiça	 aristotélica	 não	 é	 neutra,	 senão	 essencialmente
moral:	 “justiça	 é	 dar	 às	 pessoas	 o	 que	 elas	moralmente	merecem,	 alocando	 bens
para	 recompensar	 e	 promover	 a	 equidade”.	 (SANDEL,	 2012,	 p.	 138).	 Na	mesma
direção,	MacIntyre	(1987,	p.	237,	apud	MASSINI	CORREAS,	1993,	p.	216,	tradução
nossa)15	 concebe	 a	 justiça	 como	 virtude	 humana	 que	 se	 traduz	 em	 “[...]	 uma
qualidade	humana	adquirida,	cuja	possessão	e	exercício	 tende	a	nos	 fazer	capazes
de	 alcançar	 aqueles	 bens	 que	 são	 internos	 às	 práticas	 e	 cuja	 carência	 nos	 impede
efetivamente	em	alcançar	quaisquer	de	tais	bens.”

Noutras	palavras,	a	igualdade	só	é	determinada	de	acordo	com	o	mérito	relevante
para	 receber	 as	 coisas	 que	 estão	 sendo	 dadas,	 ou	 seja,	 de	 acordo	 com	 os	 bens,
habilidades	 ou	 virtudes	 que	 realmente	 importam	 para	 a	 distribuição	 do	 que
podemos	chamar	de	honrarias,	 as	quais,	por	 sua	vez,	 sendo	a	 coisa	 a	 ser	dada	às
pessoas,	guarda	o	télos,	o	seu	próprio	propósito.

Dessarte,	entendendo	ser	essa	noção	de	mérito	essencial	para	a	solução	dos	vários
conflitos	sociais	e	para	evitar,	pois,	uma	realidade	permissiva	ou	tirana,	MacIntyre
(2001)	enfrenta	o	dilema	de	harmonizar	a	ideia	de	existência	da	liberdade	humana
inserida	em	uma	comunidade	cujo	peso	moral	produz	obrigações	alheias	à	vontade
humana.



3.2	A	identidade	narrativa

Diante	 de	 tal	 problema	 de	 conciliar	 as	 obrigações	 decorrentes	 da	 autonomia
individual	com	outras	obrigações	não	consensuais	decorrentes	de	um	ente	coletivo
identificado	por	uma	comunidade,	a	filosofia	do	autor	encara	o	indivíduo	sob	uma
perspectiva	histórica,	na	qual	–	mais	que	sujeito	de	direitos	–	está	inserido	em	um
contexto	de	circunstâncias	e	atributos	acidentais	e	arbitrários	que	determinam	sua	a
identidade	 e	 um	 conteúdo	 que	 o	 torna	 construtor	 das	 unidades	 sociais	 em	 que	 se
forja	e	pelas	quais	é	responsável,	passando,	pois,	a	possuir	 também	deveres	nesse
ambiente.	(AMARAL,	[2013]).

Dessa	 ideia	 decorre	 que	 o	 homem,	 cuja	 vida	 é	 contextualizada	 em	 uma	 narrativa
histórica,	não	pode	buscar	o	que	 fazer	 sem	antes	compreender	de	que	história	ou
histórias	 ele	 faz	parte,	pois,	 como	afirma	MacIntyre	 (2001),	 a	história	de	vida	do
“eu”	 narrativo	 estará	 sempre	 entretecida	 na	 história	 das	 comunidades	 das	 quais
advém	sua	identidade.

Esclareça-se	que,	por	esta	compreensão	do	caráter	narrativo	da	identidade	humana,
a	 relação	 com	 o	 passado	 se	 sustenta	 nas	 tensões	 que	 se	 gera	 entre	 os	 plúrimos
pontos	 de	 vista,	 de	 modo	 que	 o	 presente	 inteligível	 é	 uma	 resposta	 ao	 passado,
agora	 corrigido,	 e,	 por	 sua	 vez,	 mesmo	 diante	 de	 uma	 imprevisibilidade	 que	 é
própria	do	futuro,	é	objeto	de	transcendência	e	correção	para	este.	(SANDEL,	2012;
FERNÁNDEZ-LLEBREZ,	1999).

Tal	 raciocínio	marca	 e	 evidencia	 uma	 unidade	 ou	 coerência	 a	 que	 está	 associado
certo	 aspecto	 teleológico,	 o	 qual	 caracteriza	 as	 narrativas	 vividas.	 Esta
compreensão	 permite	 a	 qualquer	 momento	 que	 outros	 reinterpretem	 melhor	 a
própria	trajetória	de	vida	e	isso	necessariamente	exclui	a	hipótese	de	se	interpretar	a
narrativa	 de	 determinado	 indivíduo	 sem	 a	 ver	 como	 parte	 de	 outras	 histórias.
(SANDEL,	2012).

É	dizer:	“o	aspecto	[...]	teleológico	[...]	da	reflexão	moral	está	ligado	à	condição	de
membro	pertencente	a	um	grupo	de	que	se	faz	parte”.	(SANDEL,	2012,	p.	274).

No	 mais,	 esta	 concepção	 narrativa	 é	 mais	 convincente	 quanto	 à	 experiência	 da
obrigação	moral,	porque	admite	que	existem	laços	morais	a	que	os	homens	estão
presos	 e	 os	 quais	 não	 são	 determinados	 pelo	 seu	 consentimento	 e	 tão	 menos	 de
modo	 autônomo	 como	 em	 um	 contrato	 social,	 embora	 sejam	 amarras	 morais
particulares	 (AMARAL,	 [2013];	 SANDEL,	 2012).	 Esse	 tipo	 de	 responsabilidade
moral	privada	alheia	ao	consentimento	corresponde	às	obrigações	de	solidariedade,
que	 são	 inerentes	 à	 concepção	 do	 homem	 como	 indivíduo	 que	 é	 e	 demonstram



ligações	 e	 identidades	 que	 necessariamente	 fazem	parte	 da	 humanidade	 universal.
(SANDEL,	2012).

3.3	O	possível	Estado	liberal	e	moral

Ditas	 tais	 exposições,	 quanto	 às	 incidências	 do	 pensamento	 comunitarista	 sobre	 a
concepção	 do	 Estado	 moderno,	 pode-se	 acrescentar,	 que,	 segundo	 Fernández-
Llebrez	(1999),	a	reflexão	macintyreana	procura	alternativas	político-institucionais,
bem	como	a	crítica	da	neutralidade	do	âmbito	público-estatal:

[..]	 a	 intenção	 de	MacIntyre	 é	 distinguir	 tradições	 rivais	 de	 investigação
moral	 para	 conhecer	 em	 que	 situação	 social	 se	 dá	 cada	 uma,
compreendendo	em	que	tipo	de	comunidade	pode	e	deve	florescer	a	ética
das	virtudes	e	como	a	política	comunitarista	está	reprimida	com	a	ordem
político,	 social	 e	 econômico	 liberal.	 (FERNÁNDEZ-LLEBREZ,	 1999,	 p.
215,	tradução	nossa)16.

MacIntyre	 (1995,	 p.	 35,	 apud	 FERNÁNDEZ-LLEBREZ,	 1999,	 p.	 216,	 tradução
nossa)17	 busca	 “[...]	 encontrar	 caminhos	 que	 sustentam	 comunidades	 locais
fundamentadas	 em	 uma	 vida	 do	 bem	 comum	 e	 contrárias	 à	 desintegração	 a	 que
obriga	o	Estado-Nação	e	o	mercado”.

Isso	porque	o	pensador	britânico	sustenta	que	a	gênese	moral	de	uma	comunidade
se	define	pelo	que	se	deve	fazer	segundo	a	ideia	de	vida	valiosa	que	se	tenha,	sob
pena	de	um	racionalismo	procedimental	que	mina	as	bases	morais	comunitárias	e
fomenta	políticas	inaceitáveis	(MACINTYRE,	2001).

Assim,	considerando	que,	para	MacIntyre	(2004,	p.	344),	segundo	Massini	Correas
(1993),	não	se	pode	entender	as	virtudes	sem	a	noção	de	bem	e	que	essa	noção,	pela
neutralidade	liberal,	é	remetida	somente	ao	campo	privado	das	opções	subjetivas	de
cada	indivíduo	–	já	que	o	liberalismo	político	se	atem	aos	limites	da	razão	pública
liberal	 dos	 discursos	 públicos	 sobre	 justiça	 e	 direitos,	 ignorando	 as	 diferentes
perspectivas	da	vida	e	apresentando	um	respeito	espúrio	 sob	um	discurso	público
empobrecido	 (SANDEL,	 2012)	 –,	 verifica-se	 uma	 dicotomia	 no	 liberalismo	 pelo
fato	de	as	regras	morais	só	exigirem	uma	obediência	incondicionada	no	âmbito	do
público.

Isso	se	dá,	para	MacIntyre	(2001)	porque	os	procedimentos	para	o	pretenso	acordo
unânime	 são	 incompatíveis,	 tornando-o	 impossível,	 caso	 não	 se	 deixe	 de	 lado	 o
pressuposto	de	relegar	o	bem	ao	privado,	pois,	para	a	filosofia	estagirita,	o	social
constitui	um	“dado	da	natureza”	e	não,	artificialmente,	o	resultado	de	um	contrato



social.	(AMARAL,	[2013]).

Neste	ângulo,	em	resposta	à	compreensão	liberal	de	que	o	atomismo	e	o	indivíduo
como	 sujeito	 de	 direitos	 perfazem	 um	 ideal	 de	 bem	 comum,	 os	 comunitarista
modernos	 apontam	 a	 necessidade	 de	 caminhos	 que	 garantam	 uma	 neutralidade
estatal,	mas	discordam	da	opção	republicanista18	que	tem	como	marco	de	reflexão
política	e	moral	o	Estado-Nação.	(FERNÁNDEZ-LLEBREZ,	1999).

É	que	se	argumenta	que	se	deve	assumir	que	os	princípios	 liberais	da	democracia
Estado/Mercado	 impõem	 uma	 concepção	 de	 vida	 boa,	 de	 raciocínio	 prático	 e	 de
justiça	sobre	outras	percepções	de	bem	humano,	o	qual	se	traduz	na	sustentação	da
ordem	 social-político-liberal.	 (MACINTYRE,	 2001;	 FERNÁNDEZ-LLEBREZ,
1999).	E,	em	virtude	disso,	conclui-se	que	a	neutralidade	do	público	no	pensamento
liberal	existe,	mas	é	reduzida,	sendo	o	próprio	Estado	parte	do	alegado	ideal	liberal
de	vida	boa.

Portanto,	 para	 aquela	 corrente	 descendente	 de	MacIntyre,	 a	 melhor	 solução	 para
uma	 realidade	 mais	 próxima	 da	 neutralidade	 do	 Estado	 seria	 que	 os	 governos
expressassem	alguma	visão	compartilhada	de	bem	humano	que	definisse	algum	tipo
de	 comunidade,	 uma	 vez	 que	 uma	 pretensa	 neutralidade	 absoluta	 seria	 utópica
(FERNÁNDEZ-LLEBREZ,	 1999),	 pois	 “o	 respeito	 e	 a	 adesão	 à	 concepção
compartilhada	 de	 bem	 têm	 de	 ser	 institucionalizados	 na	 vida	 dessa	 comunidade”
(MACINTYRE,	 1990,	 p.	 31,	 apud	 MASSINI	 CORREAS,	 1993,	 p.	 216,	 tradução
nossa)19,	sendo	“[...]	necessária	a	presença	de	certas	convicções	compartilhadas	por
todos,	 sem	as	quais	a	mesma	sociedade	 liberal	 resulta	 impensável	 [...]”	 (MASSINI
CORREAS,	1993,	p.	216,	tradução	nossa)20.

Nino	 (1988),	por	 exemplo,	 caminhando	nessa	 linha	 tolerante,	 defende	que	o	 ideal
liberal	 deve	 ser	 mantido,	 mas	 que	 deve	 assumir,	 também	 e	 no	 entanto,	 uma
flexibilidade	 em	 sua	 ortodoxia.	 Ele	 entende	 que	 a	 prática	 da	 discussão	 moral
constitui	 o	 aspecto	 interno	 da	 concepção	 democrática	 liberal	 e	 varia	 conforme	 o
tempo	 e	 o	 espaço	 em	 que	 se	 insere	 suas	 instituições	 (NINO,	 1988),	 não	 se
reduzindo,	 contudo,	 ao	 âmbito	 em	 que	 estas	 estão	 vigentes.	 Para	 este	 autor,
preserva-se	 o	 ideal	 liberal	 de	 submeter	 tudo	 à	 crítica,	 dispensando-se	 a	 adesão
moral	a	algum	princípio	em	particular,	mas	reconhecendo-se	que,	sob	o	manto	de
um	 discurso	 racional,	 há	 um	 “[...]	 sistema	 de	 conceitos	 [...],	 determinadas
implicações	discursivas	e	certos	pressupostos	valorativos	que	estão	conectados	às
funções	 inerentes	 à	 mesma	 prática	 da	 discussão	 moral”	 (NINO,	 1988,	 p.	 370,
tradução	nossa)21,	 a	 qual	 funciona,	mediante	 a	 busca	 de	 consenso,	 como	 “[...]	 um
dos	 vários	 mecanismos	 sociais	 dirigidos	 a	 superar	 conflitos	 e	 a	 facilitar	 a
cooperação	entre	os	homens”	(NINO,	1988,	p.	370,	tradução	nossa)22.



De	 qualquer	 forma,	 realmente,	 caso	 se	 tome	 como	 utópica	 esta	 pretensa
neutralidade	 estatal	 quanto	 aos	 princípios	 de	 justiça	 em	 relação	 à	 vida	 boa	 –
neutralidade	pela	qual	o	homem	seria	o	único	autor	das	obrigações	morais	que	o
restringe	 –,	 justo	 não	 seria	 aquilo	 que	 garante	 a	 liberdade	 das	 pessoas,	 mas	 sim
aquilo	 que	 adequa	 as	 coisas	 conforme	 suas	 finalidades.	 Isso	 porque,	 como	 aduz
Sandel	 (2012),	 o	 homem	 possuiria	 um	 legado,	 sujeito	 a	 ditames	morais	 que	 não
escolhe	por	si.

Nesse	sentido,	o	Estado	justo	deveria	ser	aquele	que	tem	leis	que	não	se	silenciam
quanto	à	qualidade	de	vida,	para	que	seja	retribuído	a	cada	um	o	merecido	tal	qual	a
lei.	Mas,	como	Sandel	(2012)	problematiza,	a	qualificação	do	que	é	ou	não	virtuoso
não	se	dá	de	modo	objetivo	e	isento	de	julgamentos,	de	modo	que	a	afirmação	de
possíveis	 valores	 pela	 lei	 estatal	 poderia	 levar	 a	 uma	 situação	 de	 insegurança
jurídica.	Em	razão	disso,	cabe	questionar	se	–	sendo	possível	–	uma	sociedade	justa
deve,	 necessariamente,	 ter	 uma	 política	 cujas	 leis	 promovam	 a	 virtude	 a	 seus
cidadãos.	Pois	 é	 imperioso	 assumir	que,	 apesar	de	não	 se	poder	 raciocinar	 sobre
justiça	deixando	de	 lado	aquilo	que	 se	almeja	e	a	que	está	 ligado	o	homem,	 isso,
porém,	não	sugere	relativisticamente	que	“justiça	é	simplesmente	o	que	determinada
comunidade	sugira	que	ela	deve	ser”	 (SANDEL,	2012,	p.	273),	afinal	“os	ônus	da
vida	em	comunidade	podem	ser	opressivos.”	(SANDEL,	2012,	p.	273).

Na	mesma	 lógica,	MacIntyre	 (2001)	 entende	 que	 a	 vida	 valiosa	 sob	 o	 cultivo	 das
virtudes	é	estranha	à	racionalidade	liberal	e	à	 lógica	mercantil	e	estatalista,	pois	a
neutralidade	do	público	 implica	que	o	Estado	 seja	 somente	o	 âmbito	 instrumental
que	permite	o	desenvolvimento	das	diferentes	vidas	valiosas	que	existem	em	uma
sociedade.

É	 por	 este	 motivo	 que	 MacIntyre	 (1987,	 p.	 312),	 discordando	 daquela	 postura
concessiva,	 defende	 que	 a	 concepção	 liberal	 do	 Estado-Nação	 não	 comporta	 tal
intenção	 de	 neutralidade,	 senão	 a	 de	 atribuir	 às	 associações	 voluntárias	 o
compartilhamento	de	um	ideal	do	bem	comum:

[...]	o	Estado	[...]	não	representa	a	comunidade	moral	dos	cidadãos,	senão
um	conjunto	de	convênios	institucionais	para	impor	a	unidade	burocrática
a	uma	sociedade	que	carece	de	consenso	moral	autêntico.	(MACINTYRE
apud	FERNÁNDEZ-LLEBREZ,	1999,	p.	229,	tradução	nossa)23.

Daí	 o	 entendimento,	 atribuído	 a	MacIntyre	 por	 Fernández-Llebrez	 (1999,	 p.	 228-
229,	tradução	nossa)24,	de	que	“[...]	o	Estado	moderno	não	é	o	lugar	adequado	para
o	 desenvolvimento	 da	 tradição	 aristotélica,	 já	 que	 a	 prática	 das	 virtudes	 é
depreciada	 em	áreas	de	uma	 racionalidade	 abstrata	 e	 generalista	 onde	 a	 educação



dos	sentimentos	[parte	da	dialética	entre	eles	e	a	razão]	é	anulada”.

MacIntyre	 (2001),	 nessa	 esteira	 acompanhado	 por	 Sandel	 (2012),	 aponta	 a
“prudência”25	de	Aristóteles	([199-?])	como	a	melhor	solução	para	a	questão,	mas
eles	observam	que	essa	prática	somente	pode	ser	gerada	em	uma	escala	pequena	e
local	 sob	 risco	 de	 se	 formar	 um	 Estado	 totalitário.	 Isso	 porque	 o	 Estado-Nação
moderno	 não	 é	 um	ponto	 de	 encontro	 sentimental	 e	 vital	 de	 toda	 uma	 sociedade,
senão	 uma	 instituição	 político-burocrática	 incoerente	 com	 visões	 compartilhadas,
pois	 que	 fornece	 bens	 e	 serviços	 e	 guarda	 valores	 sagrados,	 como	 o	 dinheiro,	 a
tecnocracia	e	a	onipotência.	(FERNÁNDEZ-LLEBREZ,	1999).

Em	 verdade,	 longe	 do	 ideal	 de	 um	 Estado	 mínimo,	 como	 observa	 Fernández-
Llebrez	 (1999),	 a	 crítica	 macintyreana	 acredita	 que	 a	 neutralidade	 do	 público	 é
compatível	com	as	políticas	sociais,	aceitando-se	um	Estado	de	bem-estar	ou	bem-
comum,	mas	no	qual	não	se	predomine	um	tipo	de	vida	boa	que	anule	os	demais	e,
por	consequência,	a	pluralidade	e	a	liberdade.

Assim,	embora	MacIntyre	(1994,	p.	7)	até	possa	defender	a	neutralidade	do	público,
sua	concepção	não	é	um	axioma	(um	valor	aceito)	em	que	a	neutralidade	é	o	pilar
filosófico	das	sociedades	liberais26,	e	sim,	como	aduz	Fernández	Llebrez	(1999,	p.
221,	tradução	nossa)27,	um	teorema	definido	em	uma	tradição28	intelectual,	na	qual
a	 “[...]	 investigação	 racional	 [...]	 continua	 o	 trabalho	 [...]	 do	mito	 e	 das	metáforas
pré-racionais”29.

Então,	 de	 maneira	 geral,	 uma	 possível	 contribuição	 da	 crítica	 comunitarista	 ao
Estado	moderno	estruturado	sob	a	égide	liberal,	seria	o	olhar	atento	ao	fato	de	que
Estado,	na	verdade,	deve	realizar	a	natureza	humana	e	desenvolver	suas	capacidades
e,	no	mesmo	passo,	uma	política	efetiva	que	seja	capaz	de	aplicar	questões	morais	a
interesses	inclusive	econômicos	e	cívicos.

4	Política	para	o	liberalismo

Por	 fim,	 uma	 vez	 traçados	 estes	 aspectos	 gerais	 da	 perspectiva	 comunitarista,
conveniente	é	delinear	algumas	ponderações	de	traços	notadamente	políticos	que	a
doutrina	 filosófica	 faz	 ao	 projeto	 liberal,	 envolvendo	 questões	 de	 solidariedade,
responsabilidade	e	civilismo.

De	 início,	 quanto	 à	 afirmativa	de	 John	Rawls	de	não	 se	 tratar	 a	Teoria	da	 Justiça
como	 uma	 ideologia,	 Massini	 Correas	 (1993)	 nega	 o	 caráter	 exclusivamente



político-institucional	dessa	teoria,	alegando	que	ela	está	permeada	por	um	contexto
ideológico,	 porque	 se	 trata	 de	 uma	 concepção	 normativa	 da	 práxis	 humana,	 que
remete	 necessariamente	 a	 uma	 certa	 ideia	 de	 perfeição	 humana	 que	 atua	 como
critério	último	da	própria	ordenação.

Esta	 percepção	 de	 um	 liberalismo	 ideológico	 autoriza	 que	 o	 comunitarismo
critique	 o	 pensamento	 liberal	 político	 e,	 não	 menos,	 o	 viés	 individualista,
racionalista	 e	 voluntarista	 de	 seu	 projeto,	 recorrendo	 a	 concepções	 de	 sacrifício,
caráter,	 fracasso,	 reconhecimento,	 sucesso	 etc.,	 e	 a	 ideais	 de	 republicanismo,	 de
solidariedade,	de	civilismo,	de	benevolência	e	da	condição	humana,	cuja	identidade
e	 personalidade	 é	 determinada	 por	 sua	 realidade	 social,	 política,	 comunitária	 e
principiologicamente	 moral	 (AMARAL,	 [2013];	 (SANDEL,	 2012);	 e	 insistindo,
como	acresce	Nino	(1988,	p.	364,	tradução	nossa)30,	“[...]	no	caráter	intrinsecamente
social	 do	 homem	 e	 na	 vinculação	 entre	 moralidade	 e	 os	 costumes	 de	 cada
sociedade”,	bem	como,	na	concepção	teleológica	do	bem	e	da	realidade	humana31.

Note-se	 inclusive	 que	 orgulho,	 vergonha,	 lealdade	 e	 fidelidade	 também	 são
apresentados	 não	 como	 meros	 sentimentos	 ou	 favoritismos	 particulares,	 e	 sim
virtuosos	 sentimentos	morais	que	pressupõem	uma	 identidade	comum,	pois	 têm	a
ver	com	a	responsabilidade	coletiva,	a	qual	não	é	escolhida	pelos	membros	de	dado
grupo,	mas	 está	 implicada	nas	 narrativas	 que	moldam	a	 identidade	destes	 agentes
morais.	(SANDEL,	2012).

É	 por	 esse	 caminho	 que	 se	 pode	 dizer	 que	 o	 comunitarismo	 impugna	 alguns
equívocos	do	discurso	liberal,	especialmente	kantiano,	por	causa	das	concepções	de
que	os	indivíduos	são	autossuficientes32,	 independentemente	do	quadro	social;	por
conta,	 como	 analisa	 Sandel	 (1982),	 de	 se	 assumir	 “[...]	 uma	 imagem	 dos	 agentes
morais	como	constantes	através	do	tempo,	independentes	de	seus	próprios	desejos	e
interesses,	livres	do	fluxo	causal	que	incide	em	tais	desejos	e	interesses,	separados
entre	si	e	do	contexto	social”	(NINO,	1988,	p.	364,	tradução	nossa)33;	e	em	razão	de
se	ter	abandonado	“[...]	a	concepção	teleológica	da	natureza	humana”	(NINO,	1988,
p.	 364,	 tradução	 nossa)34,	 eliminando-se	 o	 elemento	 de	 conexão	 entre	 “[...]	 as
proposições	 fáticas	 acerca	do	 comportamento	humano	efetivo	 e	 as	 regras	morais
que	 pertencem	 a	 dimensão	 do	 dever	 ser	 [...]”	 (NINO,	 1988,	 p.	 364,	 tradução
nossa)35,	como	sustenta	MacIntyre	(1981).

Explique-se	 que	 não	 é	 possível	 basear	 a	 moral	 em	 elementos,	 como	 os	 direitos
fundamentais,	sem	se	recorrer	à	concepção	de	bem,	o	qual	não	pode	ser	reduzido	à
satisfação	dos	desejos	e	preferências	do	indivíduo,	independentemente	do	conteúdo,
pois	nem	todos	os	desejos	tem	por	objeto	só	o	prazer	ou	se	satisfazem	causando-o



e,	 desse	modo,	 tal	 satisfação	 só	 é	 valiosa	 conforme	 o	 valor	 que	 se	 atribui	 –	 seja
moral	ou	prudencial	–	ao	conteúdo	do	desejo.	(NINO,	1988).

Esse	 necessário	 refúgio	 a	 ideia	 do	 bem	 implica	 que	 não	 existe	 um	 conjunto	 de
direitos	individuais	com	primazia	sobre	outras	relações	normativas,	que	traduzem,
por	 exemplo,	 os	 deveres,	 pois	 a	 atribuição	 de	 direitos	 se	 faz	 em	 função	 do
reconhecimento	das	virtudes	ou	capacidades	humanas	(expressão,	desenvolvimento,
sentimento	 etc.)	 que	 sejam	 valiosas	 e	 dignas	 das	 honrarias	 devidas	 –	 e,	 por	 isso,
devam	ser	preservadas	e	expandidas	–	e	as	quais	estão	condicionadas	a	pertencer	a
uma	 sociedade,	 requerendo	 ferramentas	 inerentemente	 sociais	 (linguagem,
conceitos,	instituições	etc.).	(NINO,	1988).	

Ocorre	que	a	identidade	moral	do	ser	humano	está	ligada	à	comunidade	da	qual	ele
faz	 parte,	 pois	 o	 político	 é	 involuntariamente	 inerente	 à	 sua	 condição,	 não	 se
limitando	 à	 existência	 do	 Estado	 (AMARAL,	 [2013]).	 E	 isso	 não	 se	 trata	 de	 um
egoísmo	coletivo,	ou	uma	parcialidade,	em	favor	do	grupo	ou	sociedade	a	que	se
pertence.	 A	 solidariedade	 abrange	 também	 responsabilidades	 morais	 para	 com
comunidades	 externas	 com	 as	 quais	 a	 própria	 possa	 ter	 uma	 história	 de	 dívida
moral.	(SANDEL,	2012).

A	máxima	libertária	de	que	a	moralidade	se	dá	pelo	respeito	às	liberdades	limitadas
(as	quais	se	contêm	nos	direitos	alheios),	isto	é,	pela	propriedade	de	si	mesmo	ou	o
direito	 de	 dispor	 do	que	 lhe	 pertence	 como	bem	entender,	 deriva	 a	 concepção	da
autossuficiência	humana,	guardando	a	noção	que	o	 indivíduo	é	dono	dele	mesmo.
Todavia	os	comunitaristas	defendem	que	não	se	pode	ter	no	fundamento	moral	tal
ideia,	 porque	 esse	 raciocínio	 provocaria	 injustiças	 ao	 se	 reivindicar	 os	 créditos
próprios	 de	 honrarias	 e	 merecimentos	 pessoais,	 conforme	 o	 contexto	 espaço-
temporal	vigente,	tendo-se	em	vista	que	esses	méritos	seriam	devidos	ao	benefício
da	coletividade.	(SANDEL,	2012).

Do	mesmo	modo,	Amaral	 ([2013])	 argumenta	 que	 a	 política	 não	 é	 um	 jogo	pelo
poder	disposto	para	servir	aos	interesses	do	homem	ou	de	sua	comunidade,	como
um	 negócio	 proveitoso,	 pois	 esta	 argumentação	 liberal	 abre	 caminho	 para	 a
intolerância	 e	 para	 moralismos	 desencaminhados.	 A	 política	 deve	 ter	 sim	 uma
agenda	capaz	de	corresponder	à	dimensão	moral	da	vida	pública.

As	 necessidades	 humanas	 apresentam-se	 como	 contingências	 que	 tolhem	 a
liberdade	 elencada	 pelos	 libertários,	 restando	 assim,	 para	 o	 alinhamento	 ao
parâmetro	 moral	 sob	 a	 perspectiva	 comunitária,	 a	 aceitação	 de	 obrigações	 que
existiriam	e	se	apresentam	como	virtudes	cívicas	e	deveres	para	com	a	coletividade
(SANDEL,	2012).



Fatidicamente	existem	atividades	que	são	responsabilidades	políticas,	as	quais	todos
os	 cidadãos	 devem	 compartilhar	 e	 que	 se	 configuram	 como	 uma	 “forma	 da
educação	 cívica”	 e	 uma	 “expressão	 da	 cidadania	 em	 um	 regime	 democrático”
(SANDEL,	2012,	p.	110),	de	modo	que	não	podem	ser	comercializadas,	porque	os
critérios	 de	 avaliação	 destas	 ações	 (como	 respeito	 e	 finalidade)	 são	 diferentes
daqueles	 próprios	 de	 um	 mercado,	 que	 consideram	 as	 coisas	 pela	 sua	 utilidade
(SANDEL,	2012).	Na	verdade,	 sustenta-se,	 essas	práticas	 se	 traduzem	em	algumas
virtudes	e	bens	de	natureza	elevada	que	transcendem	as	leis	do	mercado	e	o	poder
do	dinheiro,	pois	o	mercado,	nesta	visão,	impõe	contingências	mais	coercitivas	(as
necessidades,	por	exemplo)	que	as	regras	de	obrigação	criadas	por	um	Estado.	

Por	suma,	é	cediço	concluir	que	não	se	pode	compreender	a	vida	humana	se	não	se
abdicar,	sob	a	ótica	da	ética	do	consentimento,	da	concepção	contratualista	de	que
os	 homens,	 por	 sua	 vontade	 e	 escolha,	 são	 os	 autores	 dos	 únicos	 deveres	 e
obrigações	morais	à	quais	estão	sujeito.	Reconhecível,	pois,	que	os	argumentos	de
solidariedade	e	de	sociedade	denotam	a	natureza	do	homem	como	ser	pertencente	a
um	grupo,	que	conta	histórias	e	nelas	se	enquadra.	(SANDEL,	2012).

Com	tal	raciocínio,	pode-se	também	aferir,	como	aponta	Sandel	(2012),	que	evitar	a
formulação	destas	obrigações	em	termos	de	consentimento,	implica	em	repensar	a
liberdade	como	não	sendo	o	atributo	que	qualifica	o	homem	como	o	único	autor
das	obrigações	que	o	compelem.

Além	disso,	justiça	deve,	por	consequência,	passar	a	ser	concebida	não	mais	com	a
primazia	do	certo	sobre	o	bom.	Sob	a	ótica	aristotélica,	os	princípios	de	justiça	que
definem	os	direitos	 e	os	deveres	do	homem	não	podem	e	não	devem	ser	neutros
quanto	ao	que	se	concebe	como	uma	vida	boa.

Em	 vista	 disso,	 pode-se	 dizer	 que	 a	 liberdade	 humana,	 sob	 a	 perspectiva	 do
individualismo	moderno,	de	fato	não	é	conciliável	com	a	perspectiva	narrativa,	pois
os	 discursos	 político	 e	 legal	 amorais	 próprios	 do	 individualismo	 liberal	 não	dão
conta	 de	 tratar,	 ao	 menos	 adequadamente,	 determinados	 problemas	 sociais	 que
demandam	 imagem	 e	 terminologia	 morais	 para	 uma	 correta	 compreensão	 do
comportamento	e	de	uma	sociedade	justos.	

As	 noções	 de	 comunidade	 e	 solidariedade	 implicam	 em	 um	 comprometimento
público	 mais	 forte	 com	 as	 questões	 morais,	 cívicas	 e	 religiosas	 que	 coloca	 em
cheque	a	noção	do	indivíduo	livre	para	decidir	sobre	sua	vida	e	livre	de	ônus,	a	qual
impulsiona	 a	 defesa	 de	 um	 governo	moralmente	 isento	 em	 respeito	 ao	 que	 John
Rawls	(RAWLS,	1993,	p.	31,	apud	SANDEL,	2012,	p.,	309)	chama	de	“pluralismo
sensato”	quanto	à	noção	de	vida	boa	que	prevalece	hodiernamente.	A	esse	respeito,



pode-se	dizer	 que	não	 existe	 pluralismo	 razoável	 quanto	 ao	pluralismo	acerca	da
justiça	 distributiva,	 pois	 as	 divergências	 acerca	 da	 validade	 do	 princípio	 de
diferença	não	são	o	produto	natural	do	exercício	da	razão	humana	em	condições	de
liberdade.

Diante	disso,	a	 liberdade	 individual	deve,	necessariamente,	ser	 ressignificada	para
um	conceito	que	aceite	que	o	homem	não	é	necessariamente	o	que	ele	escolheu	ser,
pois	não	é	possível	abstrair	as	identidades	e	as	heranças	sociais	do	homem,	que	não
pode	ser	dissociado	de	seus	papéis	e	status	sociais	históricos.	(SANDEL,	2012).

Negar	essa	realidade	moral,	em	que	muitas	questões	socialmente	levantadas	quanto
a	 justiça	 e	 à	 direitos	 demandam	 que	 se	 considere	 controversas	 e	 divergentes
concepções	sobre	a	vida	boa	e	até	religiosas,	é	assumir	um	moralismo	limitado	em
razão	de	uma	pretensa	e	irreal	liberdade	de	autonomia	moral,	e	pode	provocar	sim
injustiças,	preconceitos	e	intolerâncias,	além	de	um	empobrecido	civilismo.

Considerações	finais

A	visão	do	utilitarismo,	que	precedeu	ao	liberalismo	moderno,	é	de	fato	já	superada
pelas	novas	perspectivas	políticas,	inclusive,	pela	visão	liberal	construída	a	partir	da
ética	 dos	 deveres,	 que	 reconhece	 a	 falha	 de	 se	 conceber	 a	 liberdade	 como	 uma
finalidade	 dentre	 outras	 tantas	 que	 se	 prestam	 à	 satisfação	 do	 bem	 estar	 de	 uma
maioria	 conforme	 o	 cálculo	 da	 utilidade	 social	 que	 tem	 equivocadamente	 como
critério	de	justiça	a	quantificação	dos	valores.

Não	suficiente,	o	liberalismo	moderno	é	uma	ideologia	política	que	parece	de	fato
ser	 conveniente	 à	 lógica	 estatal	 contemporânea,	 embora	 não	 seja	 um	 modelo
universal	 e	 não	 funcione	 como	 tal.	A	 liberdade	 erigida	 como	 princípio	maior	 na
sociedade	liberal	indica	uma	importância	singular	dada	à	autonomia	individual	–	o
que	 é	 condizente	 às	 democracias	 atuais,	 mas	 a	 autonomia	 deve	 ser	 flexibilizada
perante	 as	 obrigações	 de	 solidariedade	 que	 não	 decorrem	 desta	 ética	 do
consentimento,	 sob	 pena	 de	 se	 institucionalizar	 uma	 política	 que	 se	 apresente
outrora	 perversa	 na	 estrutura	 de	 um	 Estado	 amoral.	 Pois,	 como	 se	 vê,	 o	 Estado
democrático	 de	 direito,	 como	 capitalista	 que	 é,	 desintegra	 a	 sociedade,	 por	 força
das	contingências	próprias	do	mercado,	que	 tende	a	uma	neutralidade	moral.	Esse
equívoco	do	liberalismo,	ora	apontado	pela	crítica	comunitarista,	dá-se	ademais	por
causa	da	negação	da	existência	de	uma	entidade	coletiva	como	sujeito	que	também
determina	as	regras	morais.	Assim,	verifica-se	que	não	se	pode	relegar	a	noção	de
mérito	ao	campo	do	privado,	pois	 juízos	a	 respeito	da	 justiça	 também	podem	ser



proporcionados	por	uma	comunidade	politicamente	moral	e	ativa.

De	tudo,	o	contrato	social,	em	que,	para	se	efetivar	a	 justiça,	 indivíduos	racionais
são	protegidos	das	contingências	próprias	da	vida	humana	pelo	véu	da	ignorância,	é
uma	ficção	teórica	não	muito	condizente	com	a	realidade,	pois	que	a	práxis	nessa
revela	 que	 princípios	 de	 justiça	 dependem	 dos	 consensos	 em	 comum	 vividos	 na
narrativa	histórica	dos	homens.

A	autonomia	individual	pressuposta	pela	ética	do	consentimento	oferece	um	critério
de	igualdade	injusto,	porque	aquela	não	faz	do	homem	autossuficiente,	uma	vez	que
ele	 é,	 por	 sua	natureza,	 social	 e,	 pois,	moral	não	 somente	 à	 luz	da	 racionalidade,
mas	também	em	razão	das	contingências	do	mundo	sensível	que	o	cercam,	de	modo
que	 a	 distribuição	 de	 direitos	 deve	 também	 ser	 conforme	 o	 mérito	 digno	 das
honrarias	previsto	na	ética	aristotélica.

O	 comunitarismo,	 por	 sua	 vez	 e	 portanto,	 consubstancia-se	 numa	 linha	 político-
filosófica	 que	 se	 apresenta	 como	 uma	 resposta	 corretiva	 aos	 equívocos	 do
liberalismo	 consolidado	 no	 século	 XX	 	 e	 sua	 compreensão	 intenciona	 a	 uma
teorização	da	justiça	que	seja	universal	e	generalizadora,	mas	não	abarca,	de	fato,
uma	só	estrutura	ideológica	de	críticas,	seja	esta	radical	ou	não.	Por	ele,	vê-se	que
não	 só	 a	 utilidade	 ao	 bem	 estar	 geral	 como	 também	 a	 consideração	 das
necessidades	humanas	com	uma	visão	qualitativa	dos	bens	a	se	valorizar,	própria	do
liberalismo	em	sua	ortodoxia,	devem	ser	corrigidos	para	um	critério	de	justiça	que
considere	 o	 grau	 de	 necessidade	 existente	 nos	 casos	 em	 que	 ocorrem	 demandas
morais,	 valorando	 os	 bens	 humanos	 de	 modo	 heterogêneo	 e	 com	 medidas
diferentes.

A	 justiça	 teleológica	 fundamentada	 na	 virtude	 fornece	 meios	 eficazes	 de	 se
identificar	 direitos,	 inclusive	 de	 solidariedade,	 conforme	 o	 mérito.	 Por	 meio	 da
dialética	entre	presente	passado	e	futuro,	a	identidade	narrativa	do	homem	é	capaz
de	derivar	não	só	direitos	mas	também	deveres.

Percebe-se,	 todavia,	 que	 é	 muito	 difícil	 uma	 perspectiva	 moralmente	 neutra	 no
âmbito	do	público	para	o	Estado	 liberal,	pois	este	Estado	de	mercado	possui	uma
racionalidade	 imprópria	 para	 a	 aplicação	 da	 ética	 das	 virtudes.	 Mas	 isso	 não
desautoriza	em	concluir	que	mesmo	esse	Estado,	diante	do	pluralismo	vigente,	tem
obrigações	no	 sentido	de	desenvolver	 as	 capacidades	meritórias	de	 seus	 cidadãos
através	do	cultivo	de	uma	cultura	pública	que	aceite	 as	divergências	naturalmente
existentes	e	com	o	auxílio	do	aprendizado	alcançável	pela	experiência	da	história.

Por	 fim,	 há	 de	 se	 concluir,	 pelas	 ideias	 comunitaristas,	 que	 uma	 política	 eficaz,



dentre	outros	atributos,	é	aquela	que	fortalece	suas	instituições	por	meio	do	cultivo
da	 sensibilidade	 do	 cidadão	 a	 seus	 deveres	 cívicos	 de	 solidariedade	 e	 de
responsabilidade	com	a	comunidade.
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1	Pode-se	apontar	como	precursor	nesta	época	o	filosofo	Immanuel	Kant.

2	O	 liberalismo	 teleológico	 foi	 defendido	por	 filósofos	 como	 Jeremy	Bentham	e
John	Stuart	Mill,	ao	passo	que	o	deontológico	concretizou-se	com	a	filosofia	ética
de	Immanuel	Kant.

3	Referente	ao	filósofo	Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel.

4	 [...]	 concepción	 del	 bien	 vinculada	 a	 una	 visión	 teleológica	 de	 la	 naturaleza
humana	y	reflejada	en	ciertas	virtudes.

5	 Para	 o	 utilitarismo	 de	 Jeremy	 Bentham,	 esses	 sentimentos	 governam	 o	 ser
humano	e	são	a	base	axiológica	para	a	conceituação	do	que	é	certo	ou	errado.

6	 [...]	 todo	miembro	de	esa	 sociedad	 tiene	unos	derechos	 inviolables	que	no	están
sujetos	al	cálculo	de	la	utilidad	social.

7	Refere-se	 às	 teorias	 que	 derivam	da	Teoria	 do	Contrato	Social	 de	 Jean-Jacques
Rousseau.

8	Sumariamente,	entenda-se	por	prática	social	as	atividades	em	conformidades	com
as	regras.

9	 Essa	 noção	 de	 uma	 sociedade	 contratualista	 constituída	 por	 indivíduos	 para	 o
cumprimento	 de	 fins	 primariamente	 individuais	 trata-se	 do	 que	 Charles	 Taylor
denominou	por	“atomismo	social”.

mailto:cassio_ife@yahoo.com.br


10	 […]	cada	persona	ha	de	 tener	un	derecho	 igual	al	más	extenso	sistema	 total	de
iguales	libertades	básicas	compatible	con	un	sistema	similar	de	libertad	para	todos
[y	que]	[…]	las	desigualdades	sociales	e	económicas	han	de	ser	dispuestas	de	modo
que	 sean	 al	 mismo	 tempo	 (sic):	 […]	 para	 el	 mayor	 beneficio	 de	 los	 menos
aventajados	 […]	 y	 […]	 vinculados	 a	 posiciones	 y	 cargos	 abiertos	 a	 todos	 bajo
condiciones	de	una	acuánime	igualdad	de	oportunidades.

11	[…]	es	preciso	suponer	que	los	hombres	[...]	se	encuentran	en	lo	que	él	llama	la
‘posición	original’,	donde	todos	los	individuos	se	encuentran	sometidos	a	un	‘velo
de	 ignorancia’,	 conforme	 al	 cual	 desconocen	 cuál	 será	 el	 lugar	 que	 habrá	 de
corresponderles	en	la	futura	estructura	social.

12	Daí	se	qualificar	a	teoria	de	justiça	rawlsiana	como	procedimental.

13	Refere-se	à	filosofia	de	São	Tomaz	de	Aquino,	de	base	também	aristotélica.

14	Cf.	nota	09.

15	 [...]	 una	 cualidad	 humana	 adquirida,	 cuya	 carencia	 nos	 impide	 efectivamente	 el
lograr	cualquiera	de	tales	bienes.

16	 [...]	 la	 intención	 de	MacIntyre	 es	 distinguir	 tradiciones	 rivales	 de	 investigación
moral	para	conocer	en	qué	situación	social	se	da	cada	una,	comprendiendo	en	qué
tipo	de	comunidad	puede	y	debe	florecer	la	ética	de	las	virtudes	y	cómo	la	política
“comunitarista”	está	reñida	con	el	orden	político,	social	y	económico	liberal.

17	[...]	encontrar	caminos	que	sostengan	comunidades	locales	fundamentadas	en	una
vida	del	bien	común	contrarias	a	la	desintegración	que	obliga	el	Estado-nación	y	el
mercado.

18	Visão	atribuída	a	Philip	Petit.

19	[...]	el	respecto	y	la	adhesión	a	esa	compartida	concepción	del	bien	humano	ha	de
ser	institucionalizada	en	la	vida	de	esa	comunidad.

20	[…]	necesaria	la	presencia	de	ciertas	convicciones	compartidas	por	todos	y	sin	la
cuales	la	misma	sociedad	liberal	resulta	impensable.

21	 [...]	 sistema	 de	 conceptos	 [...],	 determinadas	 implicaciones	 conversacionales	 y
ciertos	presupuestos	valorativos	que	están	conectados	a	las	funciones	inherentes	a	la
práctica	misma	de	la	discusión	moral.



22	[...]	uno	de	varios	mecanismos	sociales	dirigidos	a	superar	conflictos	y	a	facilitar
la	cooperación	entre	los	hombres.

23	[...]	no	representa	a	la	comunidad	moral	de	los	ciudadanos,	sino	un	conjunto	de
convenios	 institucionales	 para	 imponer	 la	 unidad	 burocrática	 a	 una	 sociedad	 que
carece	de	consenso	moral	auténtico.

24	[...]	el	Estado	moderno	no	es	el	lugar	adecuado	para	el	desarrollo	de	la	tradición
aristotélica,	 ya	 que	 la	 práctica	 de	 las	 virtudes	 es	 despreciada	 en	 aras	 de	 una
racionalidad	abstracta	y	generalista	y	en	donde	la	educación	de	los	sentimientos	es
anulada.

25	A	esse	respeito:	Aubenque	(2008).

26	Visão	rawlsiana.

27	 [...]	 la	 investigación	 racional	 […]	 continúa	 el	 trabajo	 de	 […]	 el	 mito	 y	 las
metáforas	prerracionales.

28	Tradição	pode	ser	entendida	como	um	conjunto	de	 textos	com	seus	 intérpretes,
que	 se	 localizam	dentro	 de	 uma	 perspectiva	 histórica,	 na	 qual	 o	 conflito	 entre	 as
diversas	contribuições	dão	certa	unidade	à	explicação.

29	O	autor	concorda	em	parte	com	o	argumento	de	Ronald	Dworkin.

30	 [...]	 en	 el	 carácter	 intrínsecamente	 social	 del	 hombre	 y	 en	 la	 vinculación	 entre
moralidad	y	las	costumbres	de	cada	sociedad.

31	Estes	são	traços	da	identidade	da	visão	aristotélica.

32	Equívoco	liberal	apontado	por	Charles	Taylor.

33	 [...]	 una	 imagen	 de	 los	 agentes	 morales	 como	 constantes	 a	 través	 del	 tiempo,
independientes	de	sus	propios	deseos	e	intereses,	libres	del	flujo	causal	que	incide
en	tales	deseos	e	intereses,	separados	entre	sí	y	del	contexto	social.

34	[...]	la	concepción	teleológica	de	la	naturaleza	humana.

35	[...]	las	proposiciones	fácticas	acerca	del	comportamiento	humano	efectivo	y	las
reglas	morales	que	pertenecen	a	la	dimensión	del	deber	ser.



Do	ativismo	judicial	ao	risco	jurídico-
político	de	atuação	das	cortes

constitucionais

Caroline	Costa	Bernardo*

Resumo:	O	trabalho	apresentado	visa	discutir	aspectos	relativos	à	prática
ativista	 das	 Cortes	 Constitucionais,	 por	 meio	 de	 um	 estudo	 que	 aborda
uma	perspectiva	histórica,	conceitual	e	doutrinária.	Nesse	âmbito,	ocorre
a	 apreciação	 dos	 conceitos	 referentes	 à	 judicialização	 da	 política,
ativismo	judicial	e	autocontenção	judicial,	além	da	especificação	do	que	a
doutrina	 considera	 por	 formas	 de	 ativismo	 e	 modos	 de	 atuação.	 O
objetivo	 deste	 artigo	 é	 versar	 sobre	 os	 riscos	 políticos	 e	 jurídicos	 das
práticas	 ativistas	 por	 partes	 das	 Cortes	 Constitucionais	 nos	 países	 com
Constituições	baseadas	em	Estado	Democrático	de	Direito.	Dessa	forma,
com	a	 apreciação	 da	 discussão	 da	 separação	 de	 poderes,	 bem	 como,	 da
jurisdição	 constitucional	 no	 que	 tange	 a	 interpretação	 e	 a	 aplicação	 da
norma,	 concluiu-se	 que,	 a	 prática	 ativista	 pode	 incorrer	 em	 riscos	 de
ordem	da	politização	do	debate	 jurídico	e	das	decisões	nacionais;	 riscos
para	 a	 legitimidade	 democrática,	 tendo	 em	 vista	 a	 falta	 de	 legitimidade
direta	 do	 Poder	 Judiciário;	 risco	 de	 imperatividade	 judicial:	 com	 a
tecnificação	 das	 decisões	 e	 a	 elitização	 da	 linguagem	 jurídica.	 A
metodologia	utilizada	consistiu	em	uma	pesquisa	bibliográfica,	enquanto
método	de	cunho	exploratório	e	descritivo.

Palavras-chave:	 Ativismo	 Judicial;	 Cortes	 Constitucionais;	 Riscos
Jurídico;	Riscos	Político.

From	 judicial	 activism	 to	 legal	 and	 political	 risk	 of	 constitutional
courts’	acting

Abstract:	The	work	presented	discusses	aspects	of	the	practice	of	activist



Constitutional	 Courts,	 through	 a	 study	 that	 approach	 a	 historical
perspective,	 conceptual	 and	 doctrinal.	 In	 this	 context,	 there	 is	 the
consideration	of	concepts	concerning	the	legalization	of	politics,	judicial
activism	and	 judicial	 self-restraint,	 in	addition	 to	 the	 specification	of	 the
doctrine	considered	by	forms	of	activism	and	action	modes.	The	purpose
of	 this	 article	 is	 to	 be	 about	 the	 political	 and	 legal	 risks	 of	 activist’s
practices	 in	 parts	 of	 the	 Constitutional	 Courts	 in	 countries	 with
constitutions	based	on	democratic	rule	of	law.	Thus,	with	the	appreciation
of	 the	 discussion	 of	 separation	 of	 powers,	 as	 well	 as	 the	 constitutional
jurisdiction	regarding	the	interpretation	and	application	of	the	rule,	it	was
concluded	 that,	 the	 activist	 practice	 may	 incur	 in	 order	 risks	 of
politicization	of	 legal	debate	 and	national	decisions;	 risks	 to	democratic
legitimacy,	 given	 the	 lack	 of	 direct	 legitimacy	 of	 the	 judiciary;	 risk	 of
legal	 imperative:	 to	 technification	 of	 decisions	 and	 the	 elitism	 of	 legal
language.	The	methodology	consisted	of	a	literature	is	based	on	a	method
of	exploratory	and	descriptive	nature.

Keywords:	Judicial	Activism;	Constitutional	Courts;	Legal	risks;	Political
risks.

Data	de	conclusão	do	artigo:	28	de	fevereiro	de	2016

Introdução

O	Papel	 do	 Estado	Democrático	 de	Direito	 se	 assenta	 na	 efetivação	 e	 defesa	 dos
Direitos	 Fundamentais,	 que	 são	 nomeados	 e	 assegurados	 pelas	 Cartas
Constitucionais.	 Com	 efeito,	 às	 Cortes	 Constitucionais	 ganham	 um	 papel
fundamental,	de	um	constitucionalismo	dirigente	e,	de	algum	modo,	de	Supremacia
Judicial.	Este	 papel	 pró	 ativo	de	 defesa	 constitucional	 insurge	 em	diversos	 países
como	Ativismo	judicial.

Diversas	 teorias	 abordam	 o	 ativismo	 com	 diferentes	 perspectivas	 como,	 por
exemplo,	da	divisão	de	poderes,	busca	de	garantia	de	direitos,	decisionismo	judicial
e	 outros.	 Não	 obstante,	 nossa	 análise	 irá	 discutir	 a	 forma	 como	 ocorre	 este
fenômeno,	 baseado	 no	 seguinte	 questionamento	 “existe	 risco	 jurídico-político	 na
atuação	ativista	das	Cortes	Constitucionais?”.

Para	 isto	 iremos	 delimitar,	 por	 meio	 dos	 objetivos	 específicos,	 de	 que	 forma	 o



ativismo	 surgiu	 no	 mundo	 contemporâneo,	 como	 ele	 incorre,	 suas	 principais
diferenças	 com	a	 judicialização	da	 política	 e	 com	a	 autocontenção	 judicial.	Além
disso,	analisar	se	ocorre	e	quais	são	as	consequências	jurídico-políticas	ao	ativismo
judicial,	por	meio	do	estudo	da	separação	de	poderes;	da	jurisdição	constitucional,
em	especial	interpretação	e	aplicação	normativa.

A	metodologia	utilizada	consistiu	em	uma	pesquisa	bibliográfica	(ARAGÃO,	2009,
p.	778-780),	enquanto	método	de	cunho	exploratório	e	descritivo	(LAKATOS,	2000,
p.	 46),	 visando	 descrever	 fatos	 e	 teorias	 sobre	 o	 ativismo	 judicial	 bem	 como	 as
nuances	 políticas	 e	 jurídicas	 do	 mesmo.	 Para	 isso,	 tendo	 em	 vista	 a	 noção
multidisciplinar	 que	 o	 direito	 vem	 desenvolvendo	 ao	 longo	 de	 sua	 história,
utilizaremos	como	arcabouço	teórico	noções	do	Direito	Constitucional,	da	Ciência
Política,	da	Teoria	do	Estado	e	da	Filosofia	Política.

1	Ativismo	judicial

1.1	Notas	históricas	do	ativismo	judicial

Os	 primeiros	 casos	 de	 ativismo	 judicial	 tiveram	 sua	 origem	 nas	 decisões	 da
Suprema	Corte	dos	Estados	Unidos,	inicialmente	em	uma	perspectiva	de	negativa	de
direitos	humanos	que	hoje	consideramos	como	fundamentais.	Destarte,	o	primeiro
caso	ilustrado	por	Luís	Roberto	Barroso	(2009,	p.7)	é	uma	decisão	que	aprovava	a
Segregação	 racial	 nos	 Estados	 Unidos	 da	 América,	 o	 caso	 Dred	 Scott	 versus
Sanford	 de	6	de	março	de	1857.	Nessa	decisão	os	 afrodescendentes	 eram	 tratados
como	 propriedade	 privada,	 no	 caso	 de	 terem	 sido	 importados	 e	 mantidos	 como
escravos,	além	de	quando	os	seus	descendentes	tivessem	ou	não	estado	na	condição
de	escravo.

A	 decisão	 sentenciou	 essas	 pessoas	 a	 não	 estarem	 ao	 abrigo	 da	Constituição	 dos
Estados	 Unidos,	 desta	 forma	 nunca	 poderiam	 ser	 cidadãos	 americanos.	 Ainda
estabeleceu	 que	 os	 escravos	 eram	 como	 as	 propriedades,	 não	 sendo	 permitida	 a
retirada	 dos	 mesmos	 sem	 um	 devido	 processo	 judicial	 (CORNELL,	 Scott	 v.
Sandford,	1992).

O	segundo	caso	(KMIEC,	2004,	p.	1146)	é	Lochner	versus	NewYork	(CORNELL,	Era
Lochner,	1992),	decisão	de	17	de	abril	de	19051.	Neste	caso	o	Estado	de	Nova	York
aprovou	uma	lei	que	limitava	a	jornada	dos	padeiros	em	60	horas	semanais,	com	o
máximo	 de	 10	 horas	 diárias,	 tendo	 como	 justificativa	 a	 proteção	 da	 saúde	 dos
profissionais	 padeiros.	 A	 Suprema	 Corte	 declarou	 a	 inconstitucionalidade	 da



decisão	 com	 base	 na	 liberdade	 de	 contratar,	 afirmando	 não	 haver	 fundamentação
para	a	interferência	do	Estado	na	liberdade	das	pessoas	trabalharem	quantas	horas
forem	 necessárias,	 e	 portanto,	 de	 limitar	 aos	 empregadores	 o	 direito	 à	 livre
contratação.

Uma	 atitude	 ativista,	 na	 perspectiva	 em	 que	 realiza	 uma	 interpretação	 bastante
abrangente,	 incluindo	 o	 direito	 à	 livre	 contratação	 sem	 regulações	 do	 Estado,	 na
décima	quarta	emenda	da	Constituição	Americana	 (JUSTIA,	Lochner	v.	New	York,
1905).	 As	 decisões	 em	 contradição	 aos	 direitos	 sociais,	 só	 se	 tornaram
progressistas	 sobre	 a	 Presidência	 de	Warren,	 e	 nos	 primeiros	 anos	 de	Burger	 na
Presidência	da	Suprema	Corte	Americana,	alguns	exemplos	alusivos	à	está	época:

Considerou-se	ilegítima	a	segregação	racial	nas	escolas	(Brown	v.	Board
of	 Education,	 1954);	 foram	 assegurados	 aos	 acusados	 em	 processo
criminal	o	direito	de	defesa	por	advogado	(Gideon	v.	Wainwright,	1963)	e
o	 direito	 à	 não-auto-incriminação	 (Miranda	 v.	 Arizona,	 1966);	 e	 de
privacidade,	 sendo	vedado	ao	Poder	Público	a	 invasão	do	quarto	de	um
casal	 para	 reprimir	 o	 uso	 de	 contraceptivos	 (Griswold	 v.	 Connecticut,
1965).	Houve	 decisões	marcantes,	 igualmente,	 no	 tocante	 à	 liberdade	 de
imprensa	(New	York	Times	v.	Sullivan,	1964)	e	a	direitos	políticos	(Baker
v.	 Carr,	 1962).	 Em	 1973,	 já	 sob	 a	 presidência	 de	 Warren	 Burger,	 a
Suprema	Corte	reconheceu	direitos	de	igualdade	às	mulheres	(Richardson
v.	Frontiero,	1973),	assim	como	em	favor	dos	seus	direitos	reprodutivos,
vedando	a	criminalização	do	aborto	até	o	terceiro	mês	de	gestação	(Roe	v.
Wade)	(BARROSO,	2012,	p.9-10).

Contudo,	somente	em	1947	o	termo	ativismo	judicial,	 judicial	activism	em	inglês,
foi	 cunhado.	 O	 historiador	 Arthur	 Schlesinger	 publicou	 uma	 matéria	 na	 revista
Fortune	intitulada	‘The	Supreme	Court:	1947’,	referindo-se	à	capacidade	de	alguns
juízes	desempenharem	papel	pró	ativo	na	promoção	do	bem-estar	social,	na	matéria
Schlesinger	fez	uma	rotulação	dos	juízes	em	ativistas	judiciais	(judicial	activists	em
inglês)	 e	 em	 campeões	 do	 autocomedimento	 (champions	 of	 self-restraint).	 “Um
aspecto	 fundamental	 do	 ativismo	 judicial	 que	 Schlesinger	 detectou	 imediatamente
foi	 a	 maleabilidade	 do	 raciocínio	 jurídico	 em	 detrimento	 da	 sua	 cientificidade”
(TEIXEIRA,	2012,	p.3).

1.2	Modus	operandi:	judicialização,	ativismo	judicial	e	autocontenção	judicial

Decisões	muito	 contraditórias	 na	 sociedade,	 politicamente	 custosas,	 e	 assim,	 com
alta	 repercussão,	 têm	 obtido	 suas	 respostas	 por	 meio	 de	 decisões	 do	 Poder
Judiciário.	 Afastando,	 assim,	 instituições	 que	 em	 outros	 períodos	 detiveram



hegemonia	no	Estado,	nomeadamente	o	poder	Legislativo	e	Executivo	(BARROSO,
2012,	p.	5-6).	Essa	 transferência	de	resposta	as	 inquietudes	sociais	a	doutrina	vem
chamando	 de	 judicialização.	 No	 trabalho,	 ora	 apresentado,	 não	 será	 discutido	 o
conceito	 do	 termo,	 nem	 defendido	 um	 conceito	 chave,	 teremos	 como	 norte	 a
perspectiva	apresentada,	da	judicialização	enquanto	práxis.	

Segundo	Anderson	Teixeira,	a	judicialização	está	ligada:	“	(1)	a	expansão	do	poder
dos	 juízes	 e	 a	 consequente	 transferência	 do	 poder	 de	 criação	 normativa,
característico	 do	 Legislativo,	 para	 o	 Judiciário;	 e	 (2)	 a	 criação	 de	 métodos	 e
técnicas	decisórias	fora	daquilo	que	habitualmente	tem	sido	utilizado”	(TEIXEIRA,
2012,	p.	41).

Luís	 Roberto	 Barroso	 afirma	 que	 judicialização	 e	 ativismo	 seriam	 primos,	 que
frequentariam	os	mesmos	 lugares	 (2009,	 p.	 6),	mas	 não	 teriam	 a	mesma	 origem.
Afirma	 ainda	 que	 na	 medida	 que	 as	 Constituições	 delimitam	 direitos,	 geram	 a
possibilidade	de	prestação	positiva	ou	negativa	deste	direito,	cabendo	assim,	ao	juiz
decidir	essa	matéria,	gerando	então	ativismo	judicial.	Para	Barroso:

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	 certo	 descolamento	 entre	 a	 classe	 política	 e	 a	 sociedade	 civil,
impedindo	que	as	demandas	sociais	sejam	atendidas	de	maneira	efetiva.	A
ideia	de	ativismo	judicial	está	associada	a	uma	participação	mais	ampla	e
intensa	do	Judiciário	na	concretização	dos	valores	e	 fins	constitucionais
(BARROSO,	2009,	p.	6).

Em	 concordância,	 com	 a	 opinião,	 do	 referido	 autor,	 o	 ativismo	 está	 relacionado
com	 a	 práxis	 individual	 de	 cada	 juiz,	 com	 uma	 vontade	 de	 extensão	 dos	 valores
constitucionais,	mas	pode	também	incorrer	de	forma	inversa.	“O	ativismo	começa
quando,	entre	várias	soluções	possíveis,	a	escolha	do	juiz	é	dependente	do	desejo	de
acelerar	 a	 mudança	 social	 ou,	 pelo	 contrário,	 de	 a	 travar”.	 (GARAPON	 Apud
OLIVEIRA,	Rafael	Tomaz	et	al.,	p.	283).

A	 judicialização	 de	 questões	 políticas	 ou	 sociais	 não	 depende	 desse	 ato
volitivo	do	poder	judiciário,	mas,	sim,	decorre	da	expansão	da	sociedade
(que	se	torna	cada	vez	mais	complexa)	e	da	própria	crise	da	democracia,
que	tende	a	produzir	um	número	gigantesco	de	regulações	(seja	através	de
leis,	medidas	 provisórias,	 decretos,	 portarias,	 etc.)	 e	 que	 encontram	 seu
ponto	de	capilarização	no	judiciário	e,	principalmente,	nas	questões	cujo
deslinde	envolve	um	ato	de	jurisdição	constitucional	(OLIVEIRA,	Rafael



Tomaz	et	al.,	p.	271).	

A	autocontenção	judicial	figuraria	como	o	oposto	do	ativismo	judicial,	forma	que	o
judiciário	 teria	 como	 base	 uma	 postura	 de	 não	 interferência	 nas	 decisões	 do
Legislativo	 e	 Executivo,	 bem	 como,	 só	 seria	 aplicada	 a	 Carta	 Constitucional	 em
situações	 expressamente	 descritas	 pela	 mesma.	 A	 prática	 ativista	 de	 utilização	 da
Constituição	para	a	aplicação	abrangente,	principalmente	em	situações	de	defesas	de
Direitos	 Fundamentais	 não	 existiria.	 Pois,	 caberia	 ao	 Executivo	 e	 ao	 Legislativo,
órgãos	políticos,	aplicarem	a	Constituição	nesta	perspectiva	dirigente.	Além	disso,
criam	 critérios	 e	 métodos	 rígidos	 como	 metodologia	 para	 análise:	 de	 normas
discricionárias,	 de	 conceitos	 indeterminados;	 na	 mesma	 perspectiva	 utilizam
critérios	 também	 rígidos	 para	 a	 determinação	 da	 inconstitucionalidade	 das	 leis.
(BARROSO,	2012,	p.	11).

1.3	Tipos	de	ativismo	judicial

Segundo	Keenan	Kmiec,	no	seu	livro	‘The	Origin	and	Current	Meaning	of	Judicial
Activism’	 (Apud	TEIXEIRA,	2012,	p.	 46-47)	 apresenta	um	 rol	 de	 tipos	de	 atitudes
judiciais	que	incorrem	em	ativismo	judicial.	A	primeira	forma	de	ativismo	ocorre
quando	 o	 Poder	 Judiciário	 afasta	 ou	 invalida	 decisões	 do	 poder	 Legislativo	 ou
Poder	Executivo,	sendo	de	ordem	constitucional	ou	não.

A	segunda	forma	de	ativismo	ocorre	em	sistemas	Common	Law,	assim,	neste	tipo	de
sistema,	uma	decisão	para	 ser	 tomada	é	construída	a	partir	dos	precedentes	que	a
anteviram.	A	esta	força	do	precedente,	a	doutrina	chama	de	stare	decisis.	Assim,	em
casos	de	ativismo	judicial	neste	sistema	o	Judiciário	pode	afastar	completamente	o
precedente	 seja	 vertical	 ou	horizontal.	Deste	modo,	 uma	 forma	 já	 consolidada	na
Corte	 é	 totalmente	 afastada,	 decisões	 como	 esta	 são	 geralmente	 marcadas	 pelo
decisionismo	judicial2.

A	terceira	forma	ocorre	quando	o	judiciário	age	como	Legislador,	de	forma	que	só
tenha	 legitimidade	 para	 operar	 enquanto	 Legislador	 Negativo,	 analisando	 se	 as
legislações	são	constitucionalmente	permitidas.	Nessa	situação	o	 judiciário	não	se
contenta	 em	 permanecer	 assim	 e	 acaba	 por	 atuar	 como	 Legislador	 ordinário,
criando	 leis	 com	 fundamentação	 indiretamente	 constitucional,	 e	 até	 mesmo
legislando	sobre	políticas	públicas.

O	 próximo	 modo	 é	 relacionado	 as	 técnicas	 de	 hermenêutica,	 que	 podem	 ser
reconhecidas	 ou	 não,	 em	 decorrência	 da	 fundamentação	 ser	 muito	 abrangente.
Keenan	Kmiec	afirma	que	estas	decisões	são	nocivas	quando	não	estão	motivadas
para	 a	 defesa	 e	 efetividade	 dos	 direitos	 fundamentais,	 ou	 da	 Supremacia



Constitucional.

A	 última	 forma	 de	 ativismo,	 segundo	 Kmiec,	 é	 o	 julgamento	 com	 objetivos
determinados,	que	para	parte	da	doutrina	atribui	o	nome	de	decisionismo	judicial.
Seria	 a	 maneira	 mais	 perversa	 de	 ativismo	 judicial,	 pois	 dessa	 forma	 os	 juízes
poderiam	 utilizar	 de	 interpretações	 contra	 a	 legislação	 ou	 extra	 petita,	 quando	 o
pedido	na	inicial	é	um	e	a	decisão	opta	em	ser	diferente	do	pedido	original.

Segundo	Thamy	Pogrebinschi	 “ativista	o	 juiz	que:	 a)	use	o	 seu	poder	de	 forma	a
rever	 e	 contestar	 decisões	 dos	demais	 poderes	 do	 estado;	 b)	 promova,	 através	 de
suas	 decisões,	 políticas	 públicas;	 c)	 não	 considere	 os	 princípios	 da	 coerência	 do
direito	 e	 da	 segurança	 jurídica	 como	 limites	 à	 sua	 atividade”	 (POGREBINSCHI,
2000,	p.2).

Segundo	Barroso	 (2009,	 p.6)	 a	 postura	 ativista	 se	manifesta	 as	 seguintes	 formas:
“(i)	a	aplicação	direta	da	Constituição	a	situações	não	expressamente	contempladas
em	 seu	 texto	 e	 independentemente	 de	manifestação	do	 legislador	 ordinário;	 (ii)	 a
declaração	 de	 inconstitucionalidade	 de	 atos	 normativos	 emanados	 do	 legislador,
com	 base	 em	 critérios	 menos	 rígidos	 que	 os	 de	 patente	 e	 ostensiva	 violação	 da
Constituição;	 (iii)	 a	 imposição	 de	 condutas	 ou	 de	 abstenções	 ao	 Poder	 Público,
notadamente	em	matéria	de	políticas	públicas”.

2	Consequências	jurídico-políticas

2.1	Separação	dos	poderes

Um	dos	principais	 argumentos	dos	 críticos	 ao	 ativismo	 judicial	 é	que	 sua	prática
fere	o	princípio	da	Separação	dos	Poderes.	Neste	tópico	será	abordado	o	contexto
histórico	 da	 formação	 do	 princípio	 até	 sua	 configuração	 na	 atualidade,	 além	 de
discutir	de	que	forma	o	ativismo	põe	em	cheque,	ou	não,	as	funções	de	cada	poder
delimitadas	pelas	Cartas	Constitucionais.

Em	verdade,	uma	das	teorias	mais	divulgadas,	e	que	se	faz	presente	na	maioria	das
Constituições,	 é	 a	 Separação	 dos	 Poderes.	 O	 estudo	 deste	 trabalho	 não	 será
sedimentado	em	um	país,	não	obstante,	apenas	de	maneira	alusiva	podemos	citar,	no
decorrer	 do	 estudo,	 alguns	 exemplos.	 A	 separação	 dos	 poderes	 é	 preceituada	 na
Constituição	Federal	Brasileira	no	art.	2º,	figurando	como	cláusula	irrevogável	de
nossa	 constituição,	 configurando-se	 como	 cláusula	 pétrea,	 conforme	 disposto	 no
art	 60,	 §4º,	 III.	 Na	 Constituição	 Portuguesa,	 o	 art.	 2º	 dispõe	 que	 a	 república
Portuguesa	tem	como	base	a	“separação	e	interdependência	de	poderes”.	Possuindo



também	 como	 limite	 material	 de	 revisão	 Constitucional,	 preceituado	 no	 seu	 art.
288º,	alínea	‘j’	(PORTUGAL,	Constituição,	2005).	

Além	disso,	 a	Declaração	Universal	dos	Direitos	do	Homem	preceitua	“Qualquer
sociedade	em	que	não	esteja	assegurada	a	garantia	dos	direitos,	nem	estabelecida	a
separação	 dos	 poderes	 não	 tem	 Constituição”	 (FD,	 UNL,	 1789).	 Criando	 assim,
condição	sine	qua	non	para	a	existência	Constitucional	da	separação	dos	poderes.

Nesse	 sentido,	 em	 uma	 breve	 nota	 histórica,	 a	 primeira	 construção	 teórica	 sobre
separação	dos	poderes	é	da	autoria	do	filósofo	grego	Aristóteles3,	4.	No	seu	 livro
‘A	Política’	o	autor	dividiu	todo	governo	em	três	poderes	essenciais,	que	se	forem
bem	acomodados	dariam	sucesso	ao	governo.	O	primeiro	desses	poderes	 seria	o
Poder	 Deliberativo,	 que	 iria	 deliberar	 sobre	 os	 negócios	 do	 Estado.	 O	 segundo
“compreende	todas	as	magistraturas	ou	poderes	constituídos,	isto	é,	aqueles	de	que
o	 Estado	 precisa	 para	 agir,	 suas	 atribuições	 e	 a	 maneira	 de	 satisfazê-las”
(ARISTÓTELES,	 2006,	 p.	 127),	 este	 seria	 o	 poder	 Executivo,	 e	 o	 terceiro	 poder
seria	o	Judiciário.	O	terceiro	abrange	os	cargos	de	jurisdição.

A	separação	de	Aristóteles	tem	um	certo	ar	de	genialidade	e	notoriedade,	podendo
ser	considerado	pela	maioria	da	doutrina	como	precursor	do	que	seria	considerada
Separação	dos	Poderes.	No	entanto,	se	configura	mais	como	método	de	análise	das
Constituições	 e	 das	 formas	 de	 governo	 estudadas	 por	 Aristóteles:	 Monarquia,
Aristocracia,	 República,	 Tirania,	 Oligarquia	 e	 Democracia.	 Segundo	 Jean
Touchard,	“(...)	Trata-se,	portanto,	de	uma	distinção	funcional	destinada	a	ter	grande
futuro,	 mas	 de	 modo	 algum	 de	 uma	 doutrina	 da	 separação	 dos	 poderes”
(TOUCHARD,	2003,	vol.	I,	p.	62).	

Deste	modo,	 o	modelo	 apresentado	pelo	 filósofo	grego	visava	garantir	 a	 divisão
das	 funções,	 para	 um	melhor	 governo,	 e	 para	 a	 participação	 das	 classes	 sociais
(CIRÍACO,	 2014,	 p.	 16).	De	 acordo	 com	Dalmo	de	Abreu	Dallari,	 há	 indícios	 da
Separação	de	Poderes	em	Marsílio	de	Pádua,	Maquiavel	e	Locke	(DALLARI,	1998,
item	117),	além	de,	por	óbvio,	Montesquieu5.

Na	 teoria	 de	 John	 Locke	 é	 defendido	 que	 o	 legislativo	 é	 o	 poder	 supremo	 na
comunidade,	 ao	qual	 todos	os	outros	 estão	 e	devem	estar	 subordinados	 (LOCKE,
1998,	 item	149),	podendo	ser	confiado	para	uma	ou	mais	pessoas	(LOCKE,	1998,
item	135).	Defende	um	segundo	poder	para	executar	as	leis	pelo	medo	da	tentação
humana	pelo	poder	(LOCKE,	1998,	item	143).	

Locke	considera	que	o	poder	legislativo	e	executivo	devem	estar	separados,	para	as
leis	 serem	 feitas	 de	 maneira	 rápida,	 mas	 permanecem	 em	 vigor	 de	 modo



permanente,	assim	é	necessário	um	outro	poder	que	garanta	a	execução	destas	leis,
na	medida	que	são	outorgadas	(LOCKE,	1998,	item	144).	John	Locke	não	distingue
o	 Poder	 Judiciário,	 considerando	 como	 parte	 do	 poder	 executivo.	 Não	 obstante,
Locke	preceitua	a	existência	de	um	terceiro	poder,	o	qual	chamou	de	federativo	que
tinha	 por	 objetivo	 fazer	 guerra	 e	 paz,	 transações	 com	as	 pessoas	 e	 as	 sociedades
(LOCKE,	1998,	item	146).

Alguns	 consideram	 que	 na	 verdade	 Locke	 haveria	 precedido	 Montesquieu	 na
conformação	 do	 princípio,	 no	 entanto,	 a	 maioria	 da	 doutrina	 atribui	 em
Montesquieu	 o	 surgimento,	 do	 que	 em	 princípio	 hoje	 consideramos	 teoria	 da
Separação	dos	Poderes6.	Como	podemos	 perceber	 na	 verdade	 o	Barão	 não	 foi	 o
precursor	da	teoria,	mas	lhe	foi	atribuída	e	por	grande	parte	divulgada,	pelos	seus
escritos.	John	Locke	e	o	Barão	de	La	Brède	e	de	Montesquieu	tinham	suas	teorias
baseadas	 na	Constituição	 da	 Inglaterra	 (ÁVILA,	 p.5),	 daí	 alguma	 similaridade	 em
ambas	as	teorias.

Antes	 de	 traçar	 algumas	 informações	 gerais	 sobre	 a	 teoria	 defendida	 por
Montesquieu7	 é	 importante	 salientar	 o	 que	 preceitua	 Touchard,	 que	 na	 teoria
defendida	pelo	Barão	há	uma	concepção	(político-social)	da	separação	dos	poderes,
uma	 divisão	 visando	 o	 equilíbrio	 entre	 esses	 poderes	 essenciais,	 não	 se	 tratando
assim	de	uma	teoria	jurídica	(TOUCHARD,	2003,	p.	181).

A	 Separação	 dos	 Poderes	 de	Montesquieu	 é	 preceituada	 no	 livro	 ‘O	Espírito	 das
Leis’.	Montesquieu	com	uma	teoria	mais	equilibrada	não	propôs	a	sobreposição	de
um	poder	 sobre	o	outro,	muito	embora	ele	 tenha	afirmado	que	o	 judiciário	é	um
poder	nulo	pois,	 não	 estaria	 ligado	nem	a	um	certo	 estado,	 nem	a	uma	profissão
(MONTESQUIEU,	1996,	p.	169).	Na	perspectiva	de	garantir	a	liberdade	política	dos
indivíduos	evitando	a	tirania	(ÁVILA,	p.5),	que	a	liberdade	do	exercício	político	só
poderia	 existir	 quando	 não	 há	 abuso	 de	 poder,	 “que	 o	 poder	 limite	 o	 poder”
(MONTESQUIEU,	 1996,	 p.	 166).	Barão	 ainda	 afirma	 que	 se	 estiverem	na	mesma
pessoa	(instituição)	o	poder	legislativo	e	o	poder	executivo,	não	existiria	liberdade
(MONTESQUIEU,	1996,	p.	168).	

O	 Barão	 preceitua	 que:	 “Existem	 em	 cada	 Estado	 três	 tipos	 de	 poder:	 o	 poder
legislativo,	 o	poder	 executivo	das	 coisas	que	dependem	do	direito	das	gentes	 e	 o
poder	executivo	daquelas	que	dependem	do	direito	civil”	(MONTESQUIEU,	1996,
p.	167).	Neste	detalhamento,	podemos	perceber	que	a	 referência	da	 separação	dos
poderes	é	singela,	indicando	que	o	autor	não	considerava	que	ela	teria	o	alcance	que
lhe	atribuíra8.

Considerava	 que	 os	 julgamentos	 seriam	 o	 texto	 preciso	 da	 lei,	 pois	 se	 fossem	 a



opinião	particular	de	um	juiz	“viveríamos	em	sociedade	sem	saber	precisamente	os
compromissos	 ali	 assumidos”	 (MONTESQUIEU,	 1996,	 p.	 170).	 Continua
afirmando	que	o	juiz	é	um	ser	inanimado	que	não	pode	moderar	nem	a	força	nem	o
rigor	das	normas	legislativas,	acabando	gerar	a	expressão	“Juiz	boca	de	Lei”,	juiz
como	árbitro	de	um	jogo	de	futebol.	Dando	folego	a	expressões	como	do	locutor
de	futebol	brasileiro,	Arnaldo	Cézar	Coelho,	bordão	que	virou	título	de	livro	de	sua
autoria:	 “A	 regra	 é	 clara”,	 como	 se	 não	 fosse	 preciso	 juízes	 para	 interpretar	 a
legislação.

Nos	séculos	XVIII	e	XIX	houve	maior	 incorporação	da	separação	de	poderes	nas
Constituições,	em	decorrência	do	art.	16º	da	Declaração	dos	Direitos	do	Homem	e
do	 Cidadão	 de	 1789,	 perfazendo	 uma	 mudança	 Constitucional	 sem	 igual	 em
diversos	países	(MIRANDA,	2000,	p.	395-396).	Não	obstante,	a	premissa	instituída
por	Montesquieu,	como	visto	anteriormente,	não	limita	de	forma	rígida	a	separação
dos	 poderes,	 Canotilho	 afirma	 que	 se	 criou	 um	mito	 a	 esta	 atribuição	 dada	 pelo
Barão	 (CANOTILHO,	1998,	p.	108).	A	divisão	de	poderes	é	um	dos	 requisitos	da
limitação	 dos	 poderes	 e	 do	 controle	 reciproco	 de	 um	 poder	 sobre	 o	 outro
(MIRANDA,	2000,	p.	108).

O	prestígio	que	a	 teoria	da	Separação	dos	Poderes9	 recebeu	durante	boa	parte	da
história,	 decorre	 no	 ideal	 de	 que	 o	 dogma	 garantiria	 a	 liberdade	 individual
(BONAVIDES,	2000,	p.	180).	Tendo	em	vista	o	medo	da	burguesia	liberal	de	perda
de	autonomia	frente	ao	absolutismo	de	outrora.	Paulo	Bonavides	afirma	que	quando
passa	este	medo,	a	afirmação	do	princípio10	se	transfere	na	defesa	do	plano	social,
superando	 assim	 a	 rigidez	 que	 atribuíram	 à	 teoria	 de	Montesquieu.	 Desta	 forma,
“um	 princípio	 que	 logicamente	 paralisava	 a	 ação	 do	 poder	 estatal	 e	 criara
consideráveis	 contra-sensos	 na	 vida	 de	 instituições	 que	 se	 renovam	 e	 não	 podem
conter-se,	senão	contrafeitas,	nos	estreitíssimos	lindes	de	uma	técnica	já	obsoleta	e
ultrapassada”	 (BONAVIDES,	2000,	p.	 186).	Princípio,	 segundo	o	mesmo	autor,	 se
for	 interpretado	 de	 forma	 errada	 traduzirá	 uma	 separação	 atualizada	 de	 rigidez
extrema.

Desta	forma,	podemos	vislumbrar	que	a	separação	dos	poderes,	na	verdade,	nunca
foi	construída	como	uma	 teoria	de	apartação	 total	dos	poderes,	muito	mais	como
uma	 separação	para	 a	 funcionalidade	da	organização	do	Estado.	Assim,	 podemos
concordar	 com	 a	 opinião	 de	 Luiz	 Elias	 Miranda,	 a	 separação	 dos	 poderes	 teria
como	conteúdo	essencial:	

1)	As	diferentes	funções	estariam	distribuídas	dentre	diferentes	atores	da
ordem	política,	mas	cada	agente	tem,	dentre	as	suas	competências,	funções
atípicas,	 tais	 como	 as	 funções	 legislativas	 do	 executivo,	 o	 poder



fiscalizatório	 e	 judicial	 do	 legislativo	 ou	 as	 competências	 normativas	 e
administrativas	 da	 função	 judicial;	 2)	 não	 existiria	 supremacia	 de	 uma
função	 sobre	 a	 outra	 como	 pretendia	 Locke,	 não	 obstante	 a	 importante
função	 exercida	 pelo	 parlamento,	 o	 que	 importa	 em	 considerar	 que	 a
função	 executiva,	 legislativa	 e	 judicial	 estariam	 no	 mesmo	 nível	 em
termos	políticos,	apesar	da	diversidade	de	seus	objetivos	e,	por	fim;	3)	os
controles	recíprocos	entre	os	poderes	do	Estado	garantiriam	a	harmonia
entre	 os	 atores	 de	 forma	 intraorgânica	 e	 interinstitucional,	 ou	 seja,	 a
autodelimitação	 dos	 limites	 de	 ação	 de	 cada	 órgão,	 segundo	 os	marcos
constitucionais,	e	a	fiscalização	das	ações	de	cada	poder	pelo	outro,	para
evitar	 eventuais	 excessos,	 importaria	 já	 no	 equilíbrio	 entre	 as	 funções
estatais	(SANTOS,	2014,	p.	25).

Os	poderes	são	independentes	e	autónomos	entre	si,	essa	é	uma	das	premissas	que
estampa	diversas	Constituições,	como	forma	de	assegurar	a	separação	dos	poderes.
No	entanto,	a	rigidez	da	Separação	dos	Poderes,	atribuída	à	Montesquieu,	já	não	se
faz	 tão	 presente.	 Atualmente	 a	 doutrina	 vem	 a	 renomeando	 de	 colaboração	 de
poderes11,	 a	 utilização	 de	 sistemas	 de	 controle	 recíproco	 é	 fundamental	 para	 a
manutenção	da	separação	dos	poderes,	além	de	“indispensável	para	evitar	o	arbítrio
e	 o	 desmando	 de	 um	 em	 detrimento	 do	 outro	 e	 especialmente	 dos	 governados”
(SILVA,	2005,	p.	110).

Tudo	 isso	 demonstra	 que	 os	 trabalhos	 do	 Legislativo	 e	 do	 Executivo,
especialmente,	 mas	 também	 do	 Judiciário,	 só	 se	 desenvolverão	 a	 bom
termo,	 se	 esses	 órgãos	 se	 subordinarem	 ao	 princípio	 da	 harmonia,	 que
não	 significa	 nem	 o	 domínio	 de	 um	 pelo	 outro	 nem	 a	 usurpação	 de
atribuições,	mas	a	verificação	de	que,	 entre	eles,	há	de	haver	consciente
colaboração	e	controle	recíproco	(que,	aliás,	integra	o	mecanismo),	para
evitar	distorções	e	desmandos.	A	desarmonia,	porém,	se	dá	sempre	que	se
acrescem	atribuições,	faculdades	e	prerrogativas	de	um	em	detrimento	do
outro.	(SILVA,	2005,	p.	111)

Para	não	haver	sobreposição	de	um	poder	sobre	o	outro,	é	necessário	que	o	sistema
de	 controle	 recíproco	 entre	 os	 poderes	 -	 sistema	 de	 freios	 e	 contrapesos12	 -
funcione	 de	 forma	 estruturada.	Assim,	 quanto	melhor	 o	 sistema	 for,	melhor	 será
para	a	democracia.	O	ativismo	judicial	pode	pôr	em	causa	a	divisão	das	funções	do
estado,	 se	 o	 sistema	 de	 freios	 e	 contrapesos	 não	 for	 presente	 da	 forma	 que	 foi
preceituada	 no	 trabalho	 e,	 se,	 o	 princípio	 da	 separação	 dos	 poderes	 não	 for
respeitado.	 Nesse	 caso,	 o	 ativismo	 pode	 ocasionar	 o	 que	 denominaremos	 de
Supremacia	Judicial.	Seria	a	volta	aos	tempos	de	Absolutismo	e	da	Monarquia,	com
a	 Supremacia	 de	 um	 poder	 sobre	 os	 demais,	 atitude	 incompatível	 com	 a



democracia.

2.2	Jurisdição	constitucional:	interpretação	e	aplicação	normativa

Segundo	Luís	Roberto	Barroso,	 “A	 expressão	 jurisdição	 constitucional	 designa	 a
interpretação	e	aplicação	da	Constituição	por	órgãos	judiciais”	(BARROSO,	2012,
p.	 4).	 Não	 será	 abordado	 neste	 tópico	 o	 controle	 de	 constitucionalidade,	 mesmo
tento	grande	influência	no	assunto	abordado,	como	o	estudo	deste	trabalho	não	tem
foco	em	nenhum	país,	optou-se	por	critério	metodológico	abordar	pela	perspectiva
teórica.

Todos	os	poderes	 interpretam	a	Constituição	e	a	utilizam	na	prática	diária	de	 sua
jurisdição	 mas,	 em	 caso	 de	 divergência	 sobre	 a	 matéria	 constitucional,	 a	 última
palavra	é	sempre	do	Judiciário	por	meio	das	Cortes	Constitucionais,	“Os	juízes	são,
em	 última	 análise,	 os	 árbitros	 definitivos	 da	 lei”	 (DWORKIN,	 2002,	 p.	 54),	 em
decorrência	do	Princípio	da	Supremacia	Constitucional	(BARROSO,	2003).	

Das	opções	metodológicas	dos	juízes	para	sanar	dúvidas	nos	casos	em	apreciação,
há	a	possibilidade	do	 juiz	 interpretar	 limitado	pelo	sentido	da	 lei	 (mens	 legis),	 ou
pela	 vontade	 do	 legislador	 (mens	 legislatoris)	 (TEIXEIRA,	 2012,	 p.	 49),	 contudo
são	escolhas	de	interpretação.	Os	juízes	munidos	de	ética	e	com	vontade	de	fazer	o
mais	justo	podem	discordar	sobre	a	metodologia	de	solução	dos	casos,	e	de	forma
material	 do	 sentido	 da	 norma	 constitucional,	 de	 sua	 interpretação	 ou	 de	 sua
aplicação.

Há	várias	formas,	e	vários	métodos	de	interpretação	do	texto	normativo.	Dworkin
trás	 uma	 formulação,	 no	 livro	 ‘Uma	 questão	 de	 princípio’,	 para	 analisar	 a
interpretação	 normativa,	 por	 meio	 de	 questões	 centradas	 no	 texto	 jurídico,
elaborando	dessa	forma	três	teses:	a)	questão	semântica,	b)	questão	de	psicologia	de
grupo,	c)	questão	confractual,	d)	questão	centrada	nos	direitos.	A	questão	semântica
figura	 como	 a	mens	 legis,	 expressa	 acima,	 onde	 Dworkin	 a	 preceitua	 como	 “O
legislativo	 usa	 palavras	 quando	 estabelece	 uma	 regra,	 e	 o	 significado	 dessas
palavras	fixa	as	normas	que	ele	estabeleceu”(DWORKIN,	2001,	p.	11).

No	entanto,	Dworkin	alerta	para	o	fato	de	que	mesmo	em	conformidade	com	a	tese
semântica,	os	 juízes	darão	diferentes	 respostas	a	essa	 interpretação,	pois	nenhuma
norma	é	 suficientemente	clara	ao	ponto	de	 todos	concordarem	de	 forma	unívoca.
Contudo,	de	boa-fé,	os	mesmos	estarão	seguindo	o	livro	de	regras,	com	o	ideal	no
Estado	de	Direito	e	a	tentar	perceber	o	que	o	texto	legal	significa.

A	próxima	tese	preceituada	pelo	autor	é	a	questão	de	psicologia	de	grupo.	Afirma



ele	que	os	juízes	que	optam	por	essa	forma	de	interpretação	“consideram	que	são	as
decisões	e	não	as	palavras	que	constituem	o	âmago	da	questão”	(DWORKIN,	2001,
p.	 11).	 Relativamente	 à	 questão	 histórica	 confractual,	 ela	 tende	 a	 ser	 conforme	 a
mens	legislatoris,	expressa	acima.	Deste	modo,	os	juízes	percebem	e	avaliam	de	que
forma	 o	 legislador	 teria	 decidido;	 utilizaria	 questões	 da	 mesma	 matéria	 ou	 de
matéria	 correlata	 (DWORKIN,	 2001,	 p.	 12).	 Dworkin,	 induz	 que	 as	 três	 teses
expressas	 anteriormente	 levam	 em	 última	 análise	 a	 opinião	 dos	 legisladores
responsáveis,	e	que	mesmos	os	juízes	balizados	neste	ímpeto	do	verdadeiro	sentido
da	 lei	 podem	 utilizar	 diferentes	 formas	 dentro	 do	 mesmo	 método	 para	 auferir
(DWORKIN,	2001,	p.	14).

Por	fim,	a	última	forma	elencada	pelo	autor	para	a	interpretação	dos	juízes,	designa
o	 modelo	 centrado	 nos	 direitos	 “que	 o	 texto	 jurídico	 é	 uma	 fonte	 de	 direitos
morais,	não	obstante,	ele	nega	que	o	texto	jurídico	seja	a	única	fonte”	(DWORKIN,
2001,	p.	15).	No	caso,	se	houver	conflitos	interpretativos	entre	os	juízes,	a	palavra
final	deve	ser	o	direito	moral	preceituado	na	norma,	para	esse	modelo	o	objetivo
final	é	que	as	pessoas	recebam	o	que	lhes	é	de	direito	moral	e	que	esse	direito	seja
acessível	por	via	judicial.

(...)	 Cada	 juiz	 que	 decide	 essa	 questão	 de	 princípio	 faz	 o	 que	 faz,	 não
porque	 todas	 as	 possibilidades	 sejam	 excluídas	 pelo	 o	 que	 já	 está	 na
legislação,	mas	porque	acredita	que	o	seu	princípio	está	correto	ou,	pelo
menos,	mais	próximo	de	ser	correto	do	que	outros	princípios	também	não
excluídos.	Assim,	sua	decisão	é	uma	decisão	política	no	sentido	descrito.
É	 justamente	 este	 tipo	 de	 decisão	 política	 que	 a	 concepção	 centrada	 na
legislação	regularmente	condena	(DWORKIN,	2001,	p.	16).

Nesse	sentido,	alguns	argumentam	que	as	decisões	de	cunho	político	centradas	nos
direitos	 são	 erradas,	 esses	 afirmam	que	 as	 decisões	 devem	 ser	 feitas	 por	 pessoas
eleitas	substituídas	periodicamente	(legislativo).	“	(...)	Os	juízes	não	são	eleitos	nem
reeleitos,	e	isso	é	sensato	porque	as	decisões	que	tomam	ao	aplicar	a	legislação	tal
como	se	encontra	devem	ser	imunes	ao	controle	popular.	Mas	decorre	daí	que	não
devem	tomar	decisões	independentes	no	que	diz	respeito	a	modificar	ou	expandir	o
repertório	 legal,	 pois	 essas	 decisões	 somente	 devem	 ser	 tomadas	 sob	 o	 controle
popular.	Esse	é	conhecido	argumento	da	democracia”	(DWORKIN,	2001,	p.	17).

Exposto,	o	paradigma	do	judiciário	mais	usual:	decisões	políticas	versus	decisões
jurídicas.	Dworkin	ainda	afirma,	que	segundo	esse	“falso”	paradigma	não	haveriam
casos	difíceis.	No	prosseguimento,	o	referido	autor,	estica	o	conceito	para	mostrar
a	 contrariedade	 desse	 argumento,	 pois	 o	 legislativo,	 em	 última	 análise,	 seria
incapaz	de	tomar	decisões	judiciais.	Derivado	de	razões	práticas	é	eleito	e	cumpre



mandato	 por	 interesses	 políticos	 claros,	 desse	 modo,	 como	 detém	 o	 poder	 de
modificar	 o	 ordenamento	 jurídico,	 poderia	 enfurecer	 a	 comunidade,	 “qualquer
decisão	 provocaria	 tamanha	 e	 efetiva	 oposição	 política	 que	 o	 Parlamento	 está
atrelado	a	qualquer	decisão	tomada	pelo	tribunal”	(DWORKIN,	2001,	p.	18).

As	 teorias	 interpretativas	 (de	acordo	com	essa	distinção)	afirmam	que	a
revisão	judicial	de	decisões	legislativas	deve	basear-se	na	interpretação	da
própria	Constituição.	Isso	pode	ser	uma	questão	de	interpretar	o	texto	ou
determinar	 a	 intenção	dos	 constituintes	ou,	mais	plausivelmente,	 alguma
combinação	de	ambos.	As	teorias	não	interpretativas,	segundo	se	afirma,
supõem,	 ao	 contrário,	 ser	 válido	 que	 o	 tribunal,	 pelo	 menos	 algumas
vezes,	 confronte	decisões	 legislativas	com	modelos	 retirados	de	alguma
outra	fonte	que	não	o	texto,	como	moralidade	popular,	 teorias	de	justiça
bem	fundadas	ou	alguma	concepção	de	democracia	genuína.

Esse	 esquema	 é	 pobre,	 pela	 seguinte	 razão.	Qualquer	 teoria	 passível	 de
revisão	 judicial	 é	 interpretativa,	 no	 sentido	 de	 que	 tem	 como	 objetivo
oferecer	uma	interpretação	da	Constituição	enquanto	documento	jurídico
original	e	fundador.(DWORKIN,	2001,	p.	44-45).

Isso	posto,	afora	as	questões	relativas	à	interpretação,	outra	questão	pode	conduzir
a	 aplicação	 das	 normas	 de	 forma	 ativista,	 por	meio	 de	 normas	 que	 não	 possuem
clareza	suficiente	e/ou	prevêem	de	forma	indireta	certo	grau	de	discricionariedade.
Assim,	o	judiciário	enquanto	intérprete	das	normas,	com	fim	último	de	aplicação,
cabe	a	ele	dissuadir	essas	questões.

Retornando	 a	 norma	 constitucional,	 que	 é	 formulada	 pelo	 poder	 Legislativo	 de
forma	a	que	seja	o	suficientemente	clara	e	objetiva,	no	entanto	é	impossível	que	por
meio	 de	 uma	 única	 previsão	 legal	 se	 consiga	 prever	 todas	 as	 possibilidades	 de
casos	judiciais	do	dia-a-dia.	Pelo	que,	existem	lacunas	na	lei	(IKAWA,	2004,	p.	97-
113)	 nos	 casos	 difíceis	 (DWORKIN,	 2002,	 p.	 127-203),	 e	 algum	 grau
discricionariedade	 nas	 decisões	 judiciais,	 em	 alguns	 casos	 maior	 em	 outros	 em
menor	grau.	Até	mesmo	Kelsen,	grande	 teórico	do	positivismo13,	 já	previa	que	a
norma	era	uma	moldura	que,	em	alguns	casos,	deveria	ser	preenchida14.

Ronald	 Dworkin,	 um	 construtivista	 de	 direito	 dentro	 das	 teorias	 de
discricionariedade,	preceitua	em	seu	livro	‘Levando	os	direitos	a	sério’	(em	inglês
–	 Talking	 Rights	 Seriously),	 três	 teorias	 sobre	 a	 forma	 discricionária	 de
interpretação.	 Antes	 de	 adentrar	 as	 teorias	 preceituadas	 pelo	 autor	 é	 interessante
tomar	nota	de	uma	das	 ressalvas	de	Dworkin	no	mesmo	 livro	 sobre	o	 sentido	de
discricionariedade.	 Ele	 fala	 que	 “O	 poder	 discricionário	 de	 um	 funcionário	 não



significa	que	ele	esteja	 livre	para	decidir	 sem	recorrer	a	padrões	de	bom	senso	e
equidade,	mas	apenas	que	sua	decisão	não	é	controlada	por	um	padrão	formulado
pela	 autoridade	 particular	 que	 temos	 em	 mente	 quando	 colocamos	 a	 questão	 do
poder	discricionário”	(DWORKIN,	2002,	p.	53).

Para	o	 autor	o	 conceito	de	discricionariedade	que	 irá	nortear	 suas	 teorias	ocorre
“quando	alguém	é	em	geral	encarregado	de	tomar	decisões	de	acordo	com	padrões
estabelecidos	 por	 uma	 determinada	 autoridade”	 (DWORKIN,	 2002,	 p.	 50).	 Tendo
isto	em	mente,	podemos	abordar	os	três	sentidos	que	Ronald	Dworkin	atribui	para	o
termo	discricionariedade:	sentido	fraco,	sentido	limitado	e	um	sentido	forte.		

O	sentido	 limitado15,	 é	o	mais	usual	na	 teoria	 jurídica,	 significa	que	a	autoridade
judicial	 que	 detêm	 esse	 ‘poder ’	 discricionário	 poderá	 escolher	 entre	 duas
alternativas	 (ou	 mais)	 para	 construir	 sua	 decisão.	 O	 autor	 emprega
discricionariedade	em	sentido	fraco	“apenas	para	dizer	que,	por	alguma	razão,	os
padrões	 que	 uma	 autoridade	 pública	 deve	 aplicar	 não	 podem	 ser	 aplicados
mecanicamente,	mas	exigem	o	uso	da	capacidade	de	julgar”	(DWORKIN,	2002,	p.
51).	Quando	há	uma	grande	margem	de	discricionariedade,	mas	o	público	não	sabe
qual	é	nem	como	foi	tomada	a	decisão,	também,	um	segundo	sentido	fraco	ocorre
quando	o	funcionário	público	toma	uma	decisão	em	última	instância	e	que	está	não
pode	 ser	 revista	 nem	 cancelada.	 Esses	 dois	 sentidos,	 sentido	 fraco	 e	 sentido
limitado,	seriam	para	Dworkin	um	sentido	fraco	da	acepção	da	discricionariedade.

Para	 o	 autor	 sentido	 forte,	 seria	 o	 qual	 um	 juiz	 não	 teria	 nenhum	dever	 legal	 de
decidir	 de	 alguma	 forma	 específica,	 de	 seguir	 algum	 padrão	 pré-determinado
legalmente,	assim,	teria	uma	pretensa	ordem	de	não	direção	da	decisão	“em	certos
assuntos,	 ele	 não	 está	 limitado	 pelos	 padrões	 da	 autoridade	 em	 questão	 (…)
empregamos	a	expressão	nesse	sentido	não	para	comentar	a	respeito	da	dificuldade
ou	 do	 caráter	 vago	 dos	 padrões	 ou	 sobre	 quem	 tem	 a	 palavra	 final	 na	 aplicação
deles,	mas	 para	 comentar	 sobre	 seu	 âmbito	 de	 aplicação	 e	 sobre	 as	 decisões	 que
pretendem	controlar”	(DWORKIN,	2002,	p.	52).		

“Devemos	evitar	uma	confusão	 tentadora.	O	sentido	 forte	de	poder	discricionário
não	é	equivalente	à	licenciosidade	e	não	exclui	a	crítica”	(DWORKIN,	2002,	p.	53).
Não	devemos	esquecer	que	as	decisões	seguem	padrões	de	racionalidade,	equidade
e	 eficácia.	 Podemos	 criticar	 o	 ato	 em	 si	 por	 usar	 um	 desses	 padrões,	 mas	 não
considerar	 que	 não	 existe	 um	 padrão.	 Isso	 significa	 dizer	 que	 o	 terceiro	 sentido
preceituado	 por	 Dworkin,	 e	 refletido	 por	 alguns	 teóricos	 de	 forma	 indireta,	 não
existiria	pois	o	 juiz	não	se	auto	condecorou	com	o	poder	discricionário,	pode	ter
usado	 a	 norma	 de	 maneira	 mal-intencionada.	 “O	 poder	 discricionário	 de	 um
funcionário	não	significa	que	ele	esteja	livre	para	decidir	sem	recorrer	a	padrões	de



bom	senso	e	equidade,	mas	apenas	que	sua	decisão	não	é	controlada	por	um	padrão
formulado	 pela	 autoridade	 particular	 que	 temos	 em	 mente	 quando	 colocamos	 a
questão	do	poder	discricionário”	(DWORKIN,	2002,	p.	53).	

Por	 fim,	 não	 obstando	 o	 método	 escolhido	 pelos	 juízes	 constitucionais,	 mas	 em
última	 análise	 em	 decorrência	 da	 Supremacia	 Constitucional,	 esses	 juízes	 são
limitados	 pelo	 texto	 constitucional16.	 Contudo,	 essa	 limitação	 formal	 expressa	 na
Constituição,	 não	 bloqueia	 as	 práticas	 ativistas,	 que	 possuem	 fins	 diversos	 –	 será
abordado	 neste	 tópico	 –	 o	 que	 ocorre	 é	 que	 para	 critérios	 de	 justificativa
argumentativa,	alguns	utilizam	de	boa-fé	(ou	não)	instrumentos	diversos	da	prática
interpretativa,	 isso	 não	 é	 obstante,	 pois	 o	 meio	 último	 da	 prática	 jurídica	 é	 a
interpretação	da	letra	da	norma.	O	ativismo	por	meio	da	interpretação	das	normas
constitucionais	encontra	assim	como	critério	limitador	os	preceitos	normativos	da
Constituição,	em	sentido	formal.

A	interpretação	constitucional	tem	de	ser	em	conta	condicionalismo	e	fins
políticos	 inelutáveis,	 mas	 não	 pode	 visar	 outra	 coisa	 que	 não	 sejam	 os
preceitos	 e	 princípios	 jurídicos	 que	 lhes	 correspondem.	 Tem	 de	 olhar
para	a	realidade	constitucional,	mas	tem	de	a	saber	tomar	como	sujeita	ao
influxo	 da	 norma	 e	 não	 como	 mera	 realidade	 de	 facto.	 Tem	 de
racionalizar	 sem	 formalizar.	 Tem	 de	 estar	 atenta	 aos	 valores	 sem
dissolver	 a	 lei	 constitucional	 no	 subjectivismo	 ou	 na	 emoção	 política.
Tem	 de	 se	 fazer	 mediante	 a	 circulação	 da	 norma	 –	 realidade
constitucional	–	valor	(MIRANDA,	2000,	p.	260-261).

3	Riscos	da	prática	ativista

Os	 argumentos	 apresentados	 anteriormente,	 servem	 de	 fundamento	 para	 este
capítulo	 final.	 Nesse,	 tentaremos	 estabelecer	 quais	 os	 riscos	 da	 politização	 da
justiça,	no	 sentido	da	prática	do	ativismo	 judicial	 enquanto	gerador	dos	possíveis
riscos.	 Iremos	 analisar,	 nomeadamente:	 a)	 politização	 do	 debate	 jurídico;	 b)
legitimidade	democrática;	c)	imperatividade	judicial.

3.1	Politização	do	debate	jurídico

Alguns	 ‘confundem’	 a	 atividade	 política	 do	 Poder	 Judiciário,	 como	 defesa	 de
práticas	 partidárias	 no	 ambiente	 jurídico.	 Utilizaremos	 nessa	 argumentação	 a
seguinte	premissa	do	Professor	Carlos	Blanco:	“a	actividade	política	implica	que	os
órgãos	 competentes	 para	 o	 seu	 exercício	 tomem,	 com	 um	 expressivo	 grau	 de



liberdade	e	mediante	os	actos	constitucionalmente	prescritos	para	o	efeito,	decisões
que	 definam	 inovatoriamente	 o	 interesse	 público	 que	 deve	 ser	 prosseguido	 no
preenchimento	dos	fins	do	Estado”	(MORAIS,	2008,	p.	26).	

Nesse	 sentido,	 Dworkin	 considera	 que	 um	 juiz	 quando	 utiliza	 de	 fundamentos
políticos	 para	 tomar	 uma	 decisão,	mas	 não	 faz	 sobe	 a	 ótica	 política	 partidária17,
deste	 modo	 não	 são	 práticas	 ideológicas	 que	 estamos	 analisando.	 A	 justificativa
normativa	exposta	refere-se	ao	fato	da	legitimidade	que	tem	o	poder	judiciário	ao
tomar	decisões	de	cunho	político,	Maria	Lúcia	Amaral	afirma	que	qualquer	prática
política	que	esteja	à	margem	da	 legitimidade	popular,	não	pode	 ser	exercida	pois
será	 tida	 como	 ilícita,	 no	 entanto,	 diferentemente	 se	 for	 constituída	 por	meio	 do
ordenamento	jurídico	(AMARAL,	2012,	p.	206-207).

O	 autor	 Carlos	 Blanco	 trás	 uma	 consideração	 interessante	 para	 o	 nosso	 estudo,
podendo	 servir	 nessa	 análise	 para	 justificativa	 do	 exercício	 da	 função	 política
desempenhado	pelo	judiciário.

O	exercício	da	função	política	implica	a	tomada	de	decisões	e	de	critérios,
inovatórios	ou	primários,	na	medida	em	que,	por	regra,	é	a	Constituição	a
principal	 fonte	 dos	 respectivos	 limites	 jurídicos.	 Daí	 que,	 por	 regra,
existia	um	grau	expressivo	de	liberdade,	não	apenas	na	interpretação	dos
fins	 do	 Estado,	 mas	 na	 definição	 do	 modo	 como	 estes	 devem	 ser
preenchidos	 bem	 como	 na	 escolha	 dos	 meios	 necessários	 para	 esse
mesmo	preenchimento	(MORAIS,	2008,	p.	27).

Entende-se	pra	fins	de	conclusão	deste	tópico,	que	a	prática	judicial	no	exercício	da
função	política,	preceituada	pelo	conceito	 trazido	pelo	professor	Carlos	Blanco	e
afastada	do	exercício	de	uma	prática	judicial	de	cunho	ideológico	e	partidário,	não
trás	nenhum	risco	ao	ordenamento	 jurídico.	A	retórica	afirmação,	disseminada	de
que	o	Direito	deve	ser	afastado	da	política,	encontra	dificuldade	de	fundamentação
na	 medida	 do	 avanço	 de	 constituições	 abrangentes	 e	 dirigentes.	 Por	 fim,	 deixo
afirmação	 de	 Barroso	 “A	 Constituição	 é,	 precisamente,	 o	 documento	 que
transforma	o	poder	constituinte	em	poder	constituído,	 isto	é,	Política	em	Direito”
(BARROSO,	2009,	p.	18).

3.2	Legitimidade	democrática

No	que	tange	à	legitimidade	democrática,	a	análise	será	baseada	no	entendimento	de
problemas	relativamente	às	práticas	ativistas	das	Cortes	Constitucionais,	perfazendo
uma	 discussão	 doutrinária.	 Buscando	 entender	 se	 as	 Cortes	 podem	 decidir
ativamente	enviesada	na	perspectiva	jurídica	da	ótica	constitucional.	



Dessa	 forma,	 quando	 Keenan	 Kmiec	 insere	 como	 primeira	 forma	 de	 ativismo	 a
invalidação	 pelo	 poder	 Judiciário	 de	 decisões	 do	 poder	 executivo	 e	 legislativo,
incorre	 pelo	 fato	 desta	 ser	 uma	das	mais	 difíceis	 formas	 de	 ativismo	para	 o	 viés
democrático.	Os	membros	do	Poder	Judiciário	não	são	eleitos,	assim	não	ocupam
seus	cargos	por	vontade	popular.	

Alexander	 Bickel	 nomeia	 de	 “dificuldade	 contramajoritária”	 (BICKEL,	 1986),
quando	o	poder	Judiciário	invalida	os	atos	de	outros	poderes	(dos	representantes	do
povo),	 da	 possibilidade	 do	 judiciário	 ter	 essa	 prerrogativa,	 anulando	 atos	 de
poderes	 que	 são	 ungidos	 com	 a	 legitimidade	 democrática.	 O	 autor	 busca	 no	 seu
livro	induzir	o	Poder	Judiciário	a	não	se	envolver	em	conflitos	políticos,	para	ele
os	Tribunais	não	podem	transportar	conflitos	de	natureza	jurídica,	para	conflitos	de
natureza	política.

Na	mesma	linha,	Barroso	afirma	que	o	Poder	Judiciário,	apesar	de	não	ser	eleito,
desempenha	um	papel	político	na	medida	em	que	 invalida	atos	de	outros	poderes.
Para	o	autor,	há	duas	justificativas	para	as	legitimidades	das	Cortes,	uma	normativa
e	outra	filosófica	(BARROSO,	2009,	p.	10-12).	A	justificativa	normativa	é	baseada
no	 fato	 das	 Constituições	 definirem	 as	 Cortes	 Constitucionais	 e	 seus	 papéis	 na
sociedade.	Sendo	 reservado	pela	maioria	 dos	Estados	Democráticos	 algum	poder
político	para	ser	exercido	pelo	poder	judiciário.	

Essa	premissa	 se	baseia	no	dogma	da	doutrina	 jurídica	na	qual	o	 judiciário	é	um
poder	 neutro	 e	 imparcial,	 na	 perspectiva	 que	 não	 age	 por	 vontade	 própria	 e	 sim
baseado	na	vontade	política	da	sociedade	por	meio	das	leis.	Barroso	faz	a	ressalva
que	o	Judiciário	não	é	um	poder	imparcial,	quando,	por	exemplo,	desempenha	um
papel	 de	 intérprete	 de	 normas	 com	 conteúdo	 indeterminado,	 por	 meio	 da
discricionariedade.

A	justificativa	filosófica,	segundo	Barroso,	se	atrela	no	fato	do	poder	judiciário	ter
o	 papel,	 em	 última	 instância,	 de	 proteção	 dos	 valores	 e	 direitos	 fundamentais
mesmo	 que	 contra	 a	 vontade	 da	 maioria18.	 Visto	 ser	 tarefa	 das	 Cortes
Constitucionais	 o	 Controle	 de	 Constitucionalidade,	 a	 guarda	 e	 a	 defesa	 dos
princípios	constitucionais.

O	princípio	fundamental:	“Todo	poder	estatal	origina-se	do	povo”	exige
compreender	não	só	o	parlamento,	mas	também	o	tribunal	constitucional
como	representação	do	povo.	A	representação	ocorre,	decerto,	de	modo
diferente.	 O	 parlamento	 representa	 o	 cidadão	 politicamente,	 o	 tribunal
argumentativamente.	Com	isso,	deve	ser	dito	que	a	representação	do	povo
pelo	tribunal	constitucional	tem	um	caráter	mais	idealístico	do	que	aquela



pelo	parlamento.	A	vida	cotidiana	do	funcionamento	parlamentar	oculta	o
perigo	 de	 que	 maiorias	 se	 imponham	 desconsideradamente,	 emoções
determinem	 o	 acontecimento,	 dinheiro	 e	 relações	 de	 poder	 dominem	 e
simplesmente	 sejam	 cometidas	 faltas	 graves.	 Um	 tribunal	 constitucional
que	se	dirige	contra	 tal	não	se	dirige	contra	o	povo	senão,	em	nome	do
povo,	 contra	 seus	 representantes	 políticos.	 Ele	 não	 só	 faz	 valer
negativamente	 que	 o	 processo	 político,	 segundo	 critérios	 jurídico-
humanos	 e	 jurídico-fundamentais,	 fracassou,	 mas	 também	 exige
positivamente	que	os	cidadãos	aprovem	os	argumentos	do	tribunal	se	eles
aceitarem	 um	 discurso	 jurídico-constitucional	 racional.	 A	 representação
argumentativa	 dá	 certo	 quando	 o	 tribunal	 constitucional	 é	 aceito	 como
instância	 de	 reflexão	 do	 processo	 político.	 Isso	 é	 o	 caso,	 quando	 os
argumentos	do	 tribunal	 encontram	eco	na	coletividade	e	nas	 instituições
políticas,	 conduzem	 a	 reflexões	 e	 discussões	 que	 resultam	 em
convencimentos	 examinados.	 Se	 um	 processo	 de	 reflexão	 entre
coletividade,	 legislador	 e	 tribunal	 constitucional	 se	 estabiliza
duradouramente,	pode	ser	falado	de	uma	institucionalização	que	deu	certo
dos	 direitos	 do	 homem	 no	 estado	 constitucional	 democrático.	 Direitos
fundamentai	se	democracia	estão	reconciliados	(ALEXY,	1999,	p.	55-66).

Existe	 uma	 premissa	 tautológica	 de	 que,	 parte	 das	 decisões	 ativistas,	 decorre	 da
inércia	 do	 poder	 Legislativo	 sobre	 questões	 politicamente	 custosas.	 Teorizar	 que
como	 o	 poder	 judiciário	 não	 é	 balizado	 pelo	 crivo	 eleitoral,	 não	 é	 preciso	 que
passe	pelo	batismo	popular,	dessa	forma,	não	haveria	custo	político	nas	decisões	do
judiciário.	Gerando	continuidade	à	interposição	do	judiciário,	para	decidir	questões
que	seriam	de	responsabilidade	Constitucional	direta	do	Legislativo	ou	Executivo.

Contudo,	em	menor	ou	em	maior	grau,	a	maioria	das	questões	pode	ser	de	natureza
constitucional	 indireta,	 por	meio	disso,	 a	maioria	dos	 casos	pode	 ser	dirigido	 ao
Poder	Judiciário.	De	todo	modo,	por	fim,	cabe	lembrar	que	quem	cumpre	a	função
de	produção	normativa	 é	 o	Poder	Legislativo,	 é	 a	 ele	 que	 a	Constituição	designa
essa	 função.	 Se	 materialmente	 o	 Poder	 judiciário	 pode	 vir	 a	 desempenhar	 essa
função,	 que	 seja	 em	 menor	 medida,	 pois	 quem	 tem	 o	 batismo	 popular	 é	 o
Legislativo.	Vale	citar	de	forma	ilustrativa	que	no	Brasil	o	judiciário	pode	declarar
omissão	legislativa,	aplicando	uma	lei	correlata	ao	caso	concreto,	ou	requerer	que
o	Legislativo	apresente	lei	no	prazo	estipulado19.

3.3	Imperatividade	judicial

As	Constituições	guardam	em	si	a	supremacia	normativa,	e	o	judiciário	representa	a
última	 instância	 de	 interpretação	 e	 aplicação	 da	 norma	 Constitucional.	 Nesse



sentido,	em	decorrência	do	ativismo	judicial,	há	práticas	de	imperatividade	judicial,
além	de	formas	de	decisão	da	justiça	baseada	não	apenas	no	conteúdo	essencial	da
norma,	 mas	 em	 formas	 individuas	 de	 escolha	 de	 como	 decidir,	 como	 o
pragmatismo	jurídico20.	Contudo,	traremos	ainda	alguns	argumentos	a	respeito	da
linguagem	 jurídica,	 como	 mecanismo	 de	 imperatividade	 judicial	 na	 prática	 do
ativismo.

Dessa	forma,	o	Pragmatismo	jurídico	na	visão	de	Dworkin	é	uma	forma	cética	de
ver	 o	 Direito	 (DWORKIN,	 1999,	 p	 119).	 O	 autor	 rejeita	 a	 ideia	 do	 direito	 e	 de
“pretensões	juridicamente	protegidas”,	não	levando	em	conta	o	passado	(jurídico),
dessa	 forma,	 os	 juízes	 podem	 tomar	 a	 decisão	 que	 lhes	 convém.	Entretanto,	 Luís
Roberto	Barroso	 afirma	que	 o	 pragmatismo	 incorre	 no	 consequencialismo	 e	 que
seria	a	teoria	de	prática	judicial,	na	qual	os	juízes	tomam	suas	ações	com	base	no
resultado	 fático,	 “decisões	 especificamente	 planejadas	 para	 fins	 previamente
refletidos”	(BARROSO,	2012,	p.	28).	

Com	a	judicialização	e	o	aumento	das	práticas	ativistas	temos,	de	algum	modo,	uma
transferência	de	Poder	do	Legislativo	para	o	Judiciário.	Assim,	decisões	de	grande
relevância	social	passam	a	ser	 tomadas	pelo	Poder	Judiciário,	podendo	ocasionar
um	 distanciamento	 social.	 Contudo,	 a	 população	 não	 elege	 o	 Poder	 Judiciário,	 o
que	 pode	 gerar	 crise	 de	 representatividade,	 dado	 que	 a	 instituição	 legitimamente
eleita	para	representar	o	povo	é	o	Poder	Legislativo,	como	já	foi	visto.

Além	disso,	há	a	 retórica	afirmação	que	o	ensino	 jurídico	possui	uma	 linguagem
técnica	(EILBAUM,	2012,	p.	313-339),	com	utilização,	inclusive,	de	expressões	em
latim.	 Podendo	 ocasionar	 o	 distanciamento	 da	 sociedade	 dos	 debates	 prioritários,
quando	esses	passam	a	ser	em	sede	judicial.

Ao	delimitar	esse	espaço,	o	discurso	jurídico	tem	o	poder	de	construção	e
desconstrução	 da	 realidade	 ao	 declarar,	 constituir	 ou	 extinguir,	 o	 que	 o
diferencia	das	demais	ciências;	assim	é	que	se	consolida,	pois	consagra	a
representação	oficial	do	mundo	social,	que	tende	a	se	colocar	sobre	todos,
ou	pessoas	ou	grupos	(BOURDIEU	Apud.	NETO,	2008,	p.	84).

De	 todo	 podemos	 perceber	 outro	 risco	 do	 ativismo	 judicial:	 a	 tecnificação	 das
demandas	 da	 sociedade,	 ou	 judicialização	 da	 política	 por	meio	 da	 imperatividade
judicial.	 A	 título	 conclusivo,	 é	 interessante	 a	 afirmação	 de	 Barroso,	 no	 seguinte
incerto:	“A	primeira	consequência	drástica	da	judicialização	é	a	elitização	do	debate
e	 a	 exclusão	 dos	 que	 não	 dominam	 a	 linguagem	 nem	 têm	 acesso	 aos	 locus	 de
discussão	jurídica”	(BARROSO,	2012,	p.	14).



Considerações	finais

O	 dogma	 da	 separação	 intransponível	 entre	 direito	 e	 política	 vem	 sendo
considerado	 de	 forma	 teórica	 como	 fundamental	 para	 o	 bom	 funcionamento	 do
Estado	 Democrático	 de	 Direito.	 No	 entanto,	 como	 visto,	 no	 pequeno	 estudo
apresentado,	a	Judicialização	da	Política	e	o	Ativismo	Judicial	tem	recolocado	este
debate	em	voga.	Acreditava-se	que	havia	espaços	designados	tipicamente	políticos	e
espaços	 diferentes	 que	 seriam	 do	 direito,	 mas	 essa	 premissa	 está	 sendo
reconfigurada.

Na	criação,	o	direito	não	pode	ser	entendido	como	apartado	da	política,	processo	de
lutas	 e	 conquistas,	 que	 representa	 por	 via	 indireta	 a	 vontade	 da	 “maioria”.	Desse
modo,	o	presente	trabalho	se	propôs	a	analisar	a	Judicialização	da	Política	ativismo
judicial,	sob	a	ótica	 jurídico-política,	na	perspectiva	de	perceber	as	consequências
do	ativismo.

No	 percurso	 do	 desenvolvimento	 do	 trabalho,	 analisámos	 muitos	 aspectos
referentes	 às	 consequências	 que	 ao	 ativismo	 poderia	 ocasionar.	 No	 âmbito	 da
separação	 dos	 poderes,	 analisámos	 desde	 a	 teoria	 clássica,	 para	 perceber	 que	 a
divisão	 de	 poderes	 não	 foi	 idealizada	 de	 forma	 a	 ser	 hegemonicamente	 fechada,
muito	 embora	 essa	 tenha	 sido	 a	 disseminação	 que	 ocorreu.	 Dessa	 forma,
examinámos	que	por	meio	de	poderes	interdependentes,	com	divisão	de	funções	e
controle	 recíproco,	 poderia	 haver	 uma	 divisão	 mais	 equânime,	 sem	 haver	 a
sobreposição	 de	 poderes	 por	 meio	 da	 prática	 ativista.	 Além	 disso,	 por	 meio	 da
dogmática,	 discorremos	 sobre	 a	 interpretação	 e	 aplicação	 normativa,	 percebendo
que	a	Supremacia	Constitucional	continua	sendo	critério	da	verdade	e	da	limitação
de	práticas	abusivas	por	meio	do	Judiciário.	

Ademais,	 observámos	 os	 riscos	 da	 prática	 do	 ativismo	 judicial,	 por	 meio	 da
politização	 do	 debate	 jurídico,	 do	 risco	 à	 legitimidade	 democrática	 e	 da
imperatividade	judicial.	É	importante	frisar	que,	por	análise	última,	esta	é	a	prática
mais	perversa	do	ativismo	judicial,	pois	o	pragmatismo	jurídico	opta	por	não	levar
em	conta	os	preceitos	normativos	e	principalmente	os	direitos	constitucionais,	para
tomar	 decisões	 com	 fins	 estabelecidos	 anteriormente	 e	 sem	 critérios	 antecipados.
Dentro	 de	 tudo	 que	 foi	 analisado,	 o	 pragmatismo,	 o	 decisionismo	 e	 o
consequencialismo	põem	em	cheque	o	Estado	Democrático	de	Direito,	devendo	ser
rechaçado	de	modo	Peremptório	da	prática	jurídica.

Para	além	do	estudo	doutrinário,	a	pequena	análise	aqui	produzida,	pretendia	traçar



consequências	 práticas	 jurídico-políticas	 da	 judicialização	 da	 política,
nomeadamente	 organizadas	 em	6	 (seis)	 consequências	 principais:	 1-	 Insuficiência
regulatória	 dos	 poderes,	 sistema	 de	 controle	 recíproco	 deficitário;	 2-	 Défice	 de
legitimidade	 do	 executivo	 e	 do	 legislativo	 gera	maior	 demanda	 do	 judiciário;	 3-
Risco	 de	 abrangência	 interpretativa	 demasiada,	 por	 meio	 de	 práticas
discricionárias;	4-	Risco	de	decisões	político	ideológicas;	5-	Risco	de	decisões	sem
fundamento	 jurídico,	como	o	pragmatismo	 jurídico;	6-	Distanciamento	 social	das
decisões	judiciais,	linguagem	técnica.
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1	Este	caso	para	alguns	autores	foi	o	primeiro	caso	com	traços	de	ativismo	judicial,
mais	informações	TEIXEIRA	(2012,	p.	38).

2	Será	explicado	ainda	nesse	tópico.

3	Segundo	Dallari:	“O	antecedente	mais	remoto	da	separação	de	poderes	encontra-
se	 em	 ARISTÓTELES,	 que	 considera	 injusto	 e	 perigoso	 atribuir-se	 a	 um	 só
indivíduo	 o	 exercício	 do	 poder,	 havendo	 também	 em	 sua	 obra	 uma	 ligeira
referência	ao	problema	da	eficiência,	quando	menciona	a	impossibilidade	prática	de
que	 um	 só	 homem	 previsse	 tudo	 o	 que	 nem	 a	 lei	 pode	 especificar”	 (DALLARI,
1998,	item	117).

4	“Cabe	a	Aristóteles	a	glória	de	ter	sido	o	primeiro	a	distinguir	as	três	ordens	de
poderes.	Trata-se,	na	realidade,	quanto	a	ele,	de	três	funções	que	qualquer	governo
deve	assegurar”	(TOUCHARD,	2003,	p.	62).

5	Denoto	 que	 será	 referido,	 nesse	 trabalho,	 de	 três	 formas:	Monstesquieu,	Barão,
Barão	de	La	Brède	e	de	Montesquieu.

6	 Como	 o	 objetivo	 deste	 trabalho	 não	 é	 estudar	 a	 Separação	 em	 si	 não
consideramos	 necessário	 discorrer	 sobre	 essa	 divergência	 de	 criação,	 maiores
informações:	(CIRÍACO,	2014,	p.	19).

7	É	deste	Montesquieu	que	iremos,	de	forma	breve,	explanar.	Montesquieu	enquanto
grande	 disseminador	 do	 dogma	 da	 Separação	 de	 Poderes.	 “Montesquieu	 (1689-
1755),	divulgador	da	Constituição	inglesa,	teórico	da	separação	dos	poderes,	adepto
do	perfeito	liberalismo,	um	Montesquieu	próximo	de	Locke...”	(TOUCHARD,	2003,
p.	176).

8	“Mas,	de	facto,	a	doutrina	da	separação	dos	poderes	não	tem	em	Monstesquieu	o
alcance	 que	 os	 seus	 sucessores	 lhe	 atribuíam.	Ele	 contenta-se	 com	 afirmar	 que	 o
poder	executivo,	o	poder	legislativo	e	poder	judiciário	não	devem	encontrar-se	nas
mesmas	 mãos,	 mas	 ele	 não	 sonha	 com	 preconizar	 entre	 os	 três	 poderes	 uma
separação	rigorosa,	que	de	resto	não	existia	no	regime	inglês”	(TOUCHARD,	2003,
p.	181).

9	 “Não	 temos	 dúvida	 por	 conseguinte	 em	 afirmar	 que	 a	 separação	 de	 poderes
expirou	desde	muito	como	dogma	da	ciência.	Foi	dos	mais	valiosos	 instrumentos



de	 que	 se	 serviu	 o	 liberalismo	 para	 conservar	 na	 sociedade	 seu	 esquema	 de
organização	 do	 poder.	 Como	 arma	 dos	 conservadores,	 teve	 larga	 aplicação	 na
salvaguarda	 de	 interesses	 individuais	 privilegiados	 pela	 ordem	 social.
Contemporaneamente,	 bem	 compreendido,	 ou	 cautelosamente	 instituído,	 com	 os
corretivos	 já	 impostos	 pela	 mudança	 dos	 tempos	 e	 das	 ideias,	 o	 velho	 princípio
haurido	 nas	 geniais	 reflexões	 políticas	 de	 Montesquieu	 poderia,	 segundo	 alguns
pensadores,	contra-arrestar	outra	 forma	de	poder	absoluto	para	o	qual	caminha	o
Estado	moderno:	a	onipotência	sem	freio	das	multidões	políticas.	Convertido	numa
técnica	 substancialmente	 jurídica,	 o	 princípio	 que	 se	 empregou	 contra	 o
absolutismo	dos	reis,	o	absolutismo	dos	parlamentos	e	o	absolutismo	reacionário
dos	 tribunais,	 segundo	 demonstra,	 através	 da	 Suprema	 Corte,	 a	 experiência
americana	 em	 matéria	 de	 controle	 da	 constitucionalidade	 das	 leis,	 não	 ficaria
definitivamente	 posposto.	 Competiria	 pois	 a	 esse	 princípio	 desempenhar	 ainda,
conforme	entendem	alguns	de	seus	adeptos,	missão	moderadora	contra	os	excessos
desnecessários	 de	 poderes	 eventualmente	 usurpadores,	 como	 o	 das	 burocracias
executivas,	 que	por	vezes	 atalham	com	seus	vícios	 e	 erros	 a	 adequação	 social	 do
poder	 político,	 do	 mesmo	 passo	 que	 denegam	 e	 oprimem	 os	 mais	 legítimos
interesses	da	liberdade	humana”	(BONAVIDES,	2000,	p.	188).

10	 “O	princípio	vale	unicamente	por	 técnica	distributiva	de	 funções	distintas	entre
órgãos	 relativamente	 separados,	 nunca	 porém	 valerá	 em	 termos	 de
incomunicabilidade,	 antes	 sim	 de	 íntima	 cooperação,	 harmonia	 e	 equilíbrio,	 sem
nenhuma	 linha	 que	marque	 separação	 absoluta	 ou	 intransponível”	 (BONAVIDES,
2000,	p.	187).

11	 “Prefere-se	 falar	 em	 colaboração	 de	 poderes,	 que	 é	 característica	 do
parlamentarismo,	em	que	o	governo	depende	da	confiança	do	Parlamento	(Câmara
dos	 Deputados),	 enquanto	 no	 presidencialismo,	 desenvolveram-se	 as	 técnicas	 da
independência	orgânica	e	harmonia	dos	poderes”	(SILVA,	2005,	p.	109).

12	 “Assim,	 a	 instituição	 de	 um	 sistema	 de	 freios	 e	 contrapesos	 é	 um	 instrumento
jurídico-institucional	necessário	ao	impedimento	da	sobreposição	de	um	poder	(ou
função)	sobre	outro	e	de	possíveis	interferências,	especialmente	política,	no	âmbito
de	atuação	de	cada	função”	(NEGRELLY,	2010,	p.	1418).

13	 “O	 positivismo	 jurídico,	 o	 qual	 tem	 como	 postulados	 essenciais	 a
imparcialidade,	a	neutralidade	e	a	segurança	jurídica,	onde	prevalece	o	primado	da
lei	escrita	imposta	pela	maioria	representativa”	(RAMOS,	2012,	p.	3).

14	“Em	todos	estes	casos	de	indeterminação,	intencional	ou	não,	do	escalão	inferior,
oferecem-se	várias	possibilidades	à	aplicação	jurídica.	O	ato	jurídico	que	efetiva	ou



executa	a	norma	pode	ser	conformado	por	maneira	a	corresponder	a	uma	ou	outra
das	 várias	 significações	 verbais	 da	mesma	 norma,	 por	maneira	 a	 corresponder	 à
vontade	 do	 legislador	 -	 a	 determinar	 por	 qualquer	 forma	 que	 seja	 -	 ou,	 então,	 à
expressão	por	ele	escolhida,	por	forma	a	corresponder	a	uma	ou	a	outra	das	duas
normas	 que	 se	 contradizem	 ou	 por	 forma	 a	 decidir	 como	 se	 as	 duas	 normas	 em
contradição	 se	 anulassem	mutuamente.	O	Direito	 a	 aplicar	 forma,	 em	 todas	 estas
hipóteses,	uma	moldura	dentro	da	qual	existem	várias	possibilidades	de	aplicação,
pelo	que	é	conforme	ao	Direito	 todo	ato	que	se	mantenha	dentro	deste	quadro	ou
moldura,	que	preencha	esta	moldura	em	qualquer	sentido	possível.	

Se	 por	 “interpretação”	 se	 entende	 a	 fixação	 por	 via	 cognoscitiva	 do	 sentido	 do
objeto	a	 interpretar,	o	 resultado	de	uma	 interpretação	 jurídica	somente	pode	ser	a
fixação	da	moldura	 que	 representa	 o	Direito	 a	 interpretar	 e,	 consequentemente,	 o
conhecimento	 das	 várias	 possibilidades	 que	 dentro	 desta	moldura	 existem.	 Sendo
assim,	a	 interpretação	de	uma	 lei	não	deve	necessariamente	conduzir	a	uma	única
solução	como	sendo	a	única	correta,	mas	possivelmente	a	várias	soluções	que	-	na
medida	em	que	apenas	sejam	aferidas	pela	lei	a	aplicar	-	têm	igual	valor,	se	bem	que
apenas	uma	delas	se	torne	Direito	positivo	no	ato	do	órgão	aplicador	do	Direito	-
no	ato	do	tribunal,	especialmente.	Dizer	que	uma	sentença	judicial	é	fundada	na	lei,
não	 significa,	 na	 verdade,	 senão	que	 ela	 se	 contém	dentro	 da	moldura	 ou	quadro
que	a	lei	representa	-	não	significa	que	ela	é	a	norma	individual,	mas	apenas	que	é
uma	das	normas	individuais	que	podem	ser	produzidas	dentro	da	moldura	da	norma
geral”	(HANS,	1998,	p.	247).

15	“Não	falei	desse	conceito	predileto	da	 teoria	do	direito,	o	poder	discricionário
“limitado”,	 porque	 ele	 não	 apresenta	 dificuldades,	 quando	 nos	 lembramos	 da
relatividade	 do	 poder	 discricionário	 Suponhamos	 que	 se	 diga	 ao	 sargento	 que
escolha	 ‘entre’	 os	 homens	 experientes	 ou	 que	 ‘leve	 a	 experiência	 em	 conta’.
Poderíamos	dizer	que	ele	tem	poder	discricionário	(pleno)	tanto	para	escolher	entre
os	homens	experientes,	quanto	para	tomar	decisões	com	respeito	ao	que	mais	levar
em	consideração”	(DWORKIN,	2002.	p.	52).

16	 “A	 interpretação	 constitucional	 não	 é	 de	 natureza	 diferente	 da	 que	 se	 opera
noutras	áreas.	Como	toda	a	 interpretação	jurídica	está	estreitamente	conexa	com	a
aplicação	do	Direito;	não	se	destina	à	enunciação	abstrata	de	conceitos,	destina-se	à
conformação	 da	 vida	 pela	 norma.	 Comporta	 especialidades,	 não	 desvios	 aos
cânones	 gerais	 (ainda	 quando	 se	 utilizem	 diversos	métodos	 e	 vias)”	 (MIRANDA,
2000,	p.	260-261).

17	 “Um	 juiz	que	decide	baseando-se	em	 fundamentos	políticos	não	está	decidindo
com	base	em	fundamentos	de	política	partidária.”	(DWORKIN,	2001.	p.4).



18	“A	teoria	constitucional	em	que	se	baseia	o	nosso	governo	não	é	simples	teoria
da	 supremacia	 das	 maiorias.	 A	 Constituição,	 e	 particularmente	 a	 Bill	 of	 Rights
(Declaração	de	Direitos	e	Garantias),	destina-se	a	proteger	os	cidadãos	(ou	grupos
de	 cidadãos)	 contra	 certas	 decisões	 que	 a	 maioria	 pode	 querer	 tomar,	 mesmo
quando	essa	maioria	age	visando	o	que	considera	ser	o	interesse	geral	ou	comum”.
(DWORKIN,	2002,	p.	209).

19	No	 entanto	 se	 houver	 incumprimento	 por	 parte	 do	Legislativo	 não	 há	 nenhum
tipo	 de	 sanção	 eficaz,	 com	 caráter	 político	 apenas.	 Maiores	 informações:
Disponível	 em:	 <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=75355>.	Acesso	em:	08/09/2015.

20	 Para	 essa	 análise	 pragmatismo,	 consequencialismo	 e	 decisionismo	 serão
entendidos	como	sinônimos.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=75355


O	combate	à	corrupção	por	meio	da
cidadania	ativa†
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Resumo:	 O	 artigo	 está	 dividido	 em	 quatro	 partes.	 Na	 primeira	 é	 feita
breve	 definição	 doutrinária	 sobre	 o	 conceito	 de	 “corrupção”	 e	 são
apresentados	 os	 resultados	 de	 uma	 pesquisa	 sobre	 a	 percepção	 da
corrupção	 entre	 os	 habitantes	 do	 Distrito	 Federal.	 Na	 segunda	 parte
apresenta-se	a	Lei	 de	acesso	à	 informação	 como	o	principal	mecanismo
atualmente	 existente	 para	 o	 combate	 à	 corrupção	 por	 parte	 do	 cidadão,
buscando-se	mostrar	que	a	lei	é	ineficaz	neste	combate	devido	a	aspectos
socioeconômicos	que	interferem	em	sua	concretização.	Na	terceira	parte	é
feita	análise	do	conceito	de	cidadania	no	Brasil,	mostrando-se	que	a	atual
estrutura	constitucional	de	direitos	políticos	é	insuficiente	para	o	controle
do	Estado	por	parte	do	cidadão	devido	à	fragmentação	política	atualmente
existente	na	res	publica	brasileira.	Na	quarta	parte	apresenta-se	o	conceito
de	 cidadania	 ativa,	 bem	como	as	maneiras	pelas	quais	 tal	 conceito	pode
auxiliar	no	combate	à	corrupção.

Palavras-chave:	 Corrupção;	 Lei	 de	 acesso	 à	 informação;	 Democracia;
Participação;	Cidadania	ativa.

Fighting	corruption	through	active	citizenship

Abstract:	The	article	is	divided	into	four	parts.	The	first	section	brings	a
brief	 doctrinal	 definition	 of	 the	 concept	 of	 “corruption”	 as	 well	 as	 the
results	of	a	survey	on	the	perception	of	corruption	among	the	inhabitants
of	the	Federal	District	(Brazil).	The	second	part	presents	the	Law	of	access
to	 information	 as	 the	 main	 currently	 existing	 mechanism	 to	 fight
corruption,	 aiming	 to	 show	 that	 the	 law	 is	 ineffective	 in	 fighting
corruption	 due	 to	 socioeconomic	 factors	 that	 interfere	 in	 its



implementation.	 The	 third	 section	 brings	 an	 analysis	 of	 the	 concept	 of
citizenship	 in	 Brazil,	 where	 it’s	 shown	 that	 the	 current	 constitutional
structure	of	political	rights	is	insufficient	for	the	control	of	the	state	by	the
citizen	 due	 to	 the	 currently	 existing	 political	 fragmentation	 in	 the
Brazilian	 res	 publica.	 The	 fourth	 section	 presents	 the	 concept	 of	 active
citizenship	 and	 the	 ways	 in	 which	 such	 a	 concept	 may	 help	 fighting
corruption.

Keywords:	 Corruption;	 Law	 of	 access	 to	 information;	 Democracy;
Participation;	Active	citizenship.

Data	de	conclusão	do	artigo:	15	de	maio	de	2015

Introdução

O	imaginário	popular	 tem	a	 ideia	de	que	o	Brasil	é	país	“corrupto	por	natureza”.
Utiliza-se,	para	argumentar	nesse	sentido,	o	fato	de	que	já	Pêro	Vaz	de	Caminha,	ao
enviar	carta	a	D.	Manuel	I	para	comunicar	o	descobrimento	do	Brasil,	teria	pedido
que	 o	 rei	 pusesse	 fim	 ao	 degredo	 de	 seu	 genro,	 o	 que	 poderia	 se	 caracterizar
atualmente	como	nepotismo.

Independentemente	da	origem	da	corrupção	no	Brasil,	torna-se	premente	combatê-
la.	Muitas	 vezes	 enxerga-se	 o	Estado	 como	 instituição	 responsável	 por	 ações	 que
possam	pôr	fim	à	corrupção,	o	que	não	é	um	equívoco.	Contudo,	surge	como	tão
ou	mais	importante	que	a	atuação	do	Estado	a	participação	do	cidadão,	já	que,	em
última	 instância,	 é	 este	 que	 sofre	 com	 as	 consequências	 nefastas	 que	 a	 prática	 da
corrupção	causa	no	sistema	sócio-jurídico-político	brasileiro.

Nesse	 sentido,	 este	 texto	 tem	por	 objetivo	 trabalhar	 o	 conceito	 de	 cidadania	 ativa
como	mecanismo	efetivo	de	combate	à	corrupção	por	parte	do	cidadão.	Espera-se
que	o	 conceito,	 se	 constitucionalizado	e	 efetivamente	 aplicado,	dará	 ao	cidadão	o
empoderamento	necessário	para	que	ele,	ao	tomar	parte	do	processo	de	criação	de
uma	política	pública,	possa,	com	seu	envolvimento,	prevenir	e	até	mesmo	combater
a	 corrupção,	 não	 apenas	 por	 fazer	 parte	 do	 processo	 mas	 também	 por	 ser
responsável	pelo	resultado	do	mesmo.



1	O	conceito	de	corrupção	e	sua	percepção	pelo	cidadão

1.1	Corrupção:	breves	apontamentos	doutrinários

Inegável	que	há,	por	parte	da	população,	certo	conhecimento	a	respeito	do	conceito
de	 corrupção,	 o	 qual	 pode	 ser	 entendido	 como	 “comportamento	 desonesto,
fraudulento	 ou	 ilegal	 que	 implica	 a	 troca	 de	 dinheiro,	 valores	 ou	 serviços	 em
proveito	próprio”	(PRIBERAM,	2015).

Não	 muito	 diferente	 vem	 a	 ser	 a	 definição	 técnico-formal	 do	 termo.	 Pasquino
(1998,	p.	291)	define	corrupção	como	sendo	“o	fenômeno	pelo	qual	um	funcionário
público	 é	 levado	 a	 agir	 de	 modo	 diverso	 dos	 padrões	 normativos	 do	 sistema,
favorecendo	 interesses	particulares	em	troco	de	recompensa”,	e	complementa	que
“corrupto	 é,	 portanto,	 o	 comportamento	 ilegal	 de	quem	desempenha	um	papel	 na
estrutura	estadual”.

Destaca-se	 aqui	 a	 existência	 de	 três	 tipos	 de	 corrupção:	 1)	 Aquela	 em	 que	 um
indivíduo	se	utiliza	de	recursos	financeiros	para	“mudar	a	seu	favor	o	sentir	de	um
funcionário	público”;	 2)	O	nepotismo,	 ou	 seja,	 a	 concessão	de	 cargos	públicos	 a
familiares1;	 3)	 O	 peculato,	 sendo	 este	 o	 “desvio	 ou	 apropriação	 e	 destinação	 de
fundos	públicos	ao	uso	privado”	(PASQUINO,	1998,	p.	291-2).	Vale	destacar	ainda
que	a	corrupção	é	uma	via	de	mão	dupla,	ou	seja,	participa	de	ato	corruptivo	tanto
aquele	que	oferece	algo	–	o	corruptor	–	quanto	aquele	que	recebe	ou	que	se	deixa
corromper	–	o	corrompido.

Uma	das	causas	do	aumento	da	corrupção	é	identificada	por	Pasquino	(1998,	p.	292)
como	sendo	a	exacerbação	da	institucionalização	do	Estado,	entendida	esta	como	a
“ampliação	do	setor	público	em	relação	ao	privado”.	Em	outras	palavras,	o	autor
defende	 que	 quanto	 maior	 o	 tamanho	 do	 Estado	 maior	 a	 probabilidade	 de
corrupção,	 posto	 que	 haveria	 mais	 espaços	 institucionais	 para	 que	 a	 mesma
ocorresse.	 Destaca-se	 também	 como	 causa	 do	 aumento	 da	 corrupção	 a
institucionalização	 variável	 do	 aparelho	 estatal,	 entendida	 esta	 como	 a	 constante
alteração	 institucional	 do	 Estado:	 em	 ambientes	 institucionalmente	 estáveis	 “os
comportamentos	corruptos	tendem	a	ser,	ao	mesmo	tempo,	menos	freqüentes	[sic]	e
mais	visíveis”	(PASQUINO,	1998,	p.	292).

A	 corrupção	 pode	 surgir	 em	 três	 momentos	 distintos:	 1)	 Na	 fase	 de	 tomada	 de
decisão,	 quando	 se	 busca	 definir	 a	 posição	 de	 parlamentares,	 de	 comissões	 e	 de
peritos	 sobre	 temas	 específicos;	 2)	 No	 momento	 de	 “aplicação	 das	 normas	 por
parte	 da	 administração	 pública	 e	 de	 suas	 instituições”,	 quando	 se	 busca	 obter
isenções	ou	aplicação	favorável	das	normas;	3)	No	momento	de	aplicação	das	leis



contra	 seus	 transgressores,	 objetivando-se	 a	 fuga	 às	 sanções	 legalmente	 previstas
(PASQUINO,	1998,	p.	292).	Percebe-se	pelo	exposto	que	a	corrupção	ocorre	mais
facilmente	durante	o	processo	de	criação	de	políticas	públicas.

Para	além	de	 tais	definições,	 importa	aqui	destacar	a	 ideia	de	que	quanto	maior	a
heterogeneidade	 de	 uma	 sociedade,	 maior	 a	 possibilidade	 de	 corrupção.	 Isto
significa	 dizer	 que	 quanto	 mais	 os	 cidadãos	 atuarem	 de	 maneira	 individualista,
buscando	satisfazer	apenas	suas	próprias	necessidades	sem	ter	considerações	acerca
do	bem	comum	ou	do	bem	público,	maior	a	probabilidade	de	surgimento	de	casos
de	 corrupção.	 Tal	 seria	 verdadeiro	 a	 partir	 do	 momento	 em	 que	 “os	 grupos
discriminados	 tendam	 a	 agir	 de	 forma	 solapada,	 para	 não	 tornar	 mais	 aguda	 a
discriminação	de	que	se	fizeram	objeto”.	É	nesse	sentido	que	o	autor	afirma	que	“o
fenômeno	 da	 corrupção	 acentua-se,	 portanto,	 com	 a	 existência	 de	 um	 sistema
representativo	 imperfeito	 e	 com	 o	 acesso	 discriminatório	 ao	 poder	 de	 decisão”
(PASQUINO,	1998,	p.	292).

É	 importante	 ainda	 destacar	 o	 efeito	 desagregador	 da	 corrupção	 no	 sistema
jurídico-político	como	um	todo.	Pasquino	(1998,	p.	292-3)	afirma	que	quanto	maior
a	 corrupção,	 maior	 a	 probabilidade	 de	 surgimento	 de	 tensões	 dentro	 da	 elite
dominante,	 por	 um	 lado,	 bem	 como	 de	 reações	 das	 massas	 populares	 –	 tanto
reações	ativas,	tais	como	manifestações	e	protestos,	quanto	reações	passivas,	como
o	 alheamento	 e	 a	 apatia	 política,	 o	 que,	 em	 última	 instância,	 interfere	 na
legitimidade	do	próprio	sistema	como	um	todo	por	reiniciar	o	ciclo	da	corrupção.

1.2	A	percepção	da	corrupção	pelo	cidadão	do	Distrito	Federal

No	ano	de	2010	a	Faculdade	Projeção,	instituição	de	educação	superior	estabelecida
na	 cidade	 de	 Taguatinga,	 Distrito	 Federal,	 Brasil,	 realizou	 pesquisa	 com	 2.835
cidadãos	do	Distrito	Federal	 acerca	do	 tema	“corrupção”.	A	maioria	 (55,4%)	dos
respondentes	tinha	até	35	anos,	sendo	a	maior	faixa	de	renda	(35,3%)	composta	por
pessoas	 com	 rendimentos	 entre	 1	 e	 5	 salários	 mínimos.	 Ainda,	 42,3%	 dos
entrevistados	 declararam	 possuir	 ensino	 médio	 completo,	 enquanto	 22,4%
afirmaram	possuir	ensino	superior	completo	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA,	2011,	p.	6-8).

No	contexto	da	pesquisa	 chama	a	 atenção	o	percentual	de	 respostas	para	 algumas
das	 perguntas	 da	 primeira	 parte,	 que	 têm	 cunho	 pessoal	 –	 ou	 seja,	 colocam	 o
cidadão	 como	 agente	 ativo	 ou	 passivo	 em	 situações	 hipotéticas	 de	 corrupção.	Na
questão	3,	ao	se	questionar	se	o	respondente	aceitaria	ser	 indicado	para	um	cargo
público	prestigiado	em	troca	da	realização	de	pequenos	favores	para	aquele	que	lhe
indicou	 ao	 cargo,	 75,7%	 responderam	 que	 não.	 Da	 mesma	 maneira,	 quando	 o
respondente	foi	perguntado	na	questão	4	se,	estando	decidido	a	votar	no	candidato



“A”,	 fosse	 abordado	 pelo	 candidato	 “B”,	 o	 qual	 lhe	 ofereceria	 algo	 –	 favores
pessoais	 ou	 até	mesmo	a	 indicação	para	 um	emprego	–	 em	 troca	da	mudança	do
voto,	72,8%	responderam	que	não	se	deixariam	corromper	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA,
2011,	p.	11-2).	Por	fim,	destaca-se	a	pergunta	9,	que	traz	em	seu	comando	a	seguinte
situação	 hipotética:	 o	 respondente	 teria	 ido	 trabalhar	 na	 rua	 em	 nome	 de	 sua
empresa	 tendo	 as	 despesas	 alimentícias	 ressarcidas	 sem	 necessidade	 de
comprovação	 das	 mesmas.	 Não	 tendo	 tempo	 para	 almoçar,	 o	 respondente	 teria
comido	apenas	um	sanduíche	com	valor	de	R$	3	(três	 reais).	Dentre	as	opções	de
resposta	disponíveis,	68%	afirmaram	que	prestariam	conta	à	empresa	de	seus	gastos
efetivos,	 não	 se	 aproveitando	 da	 situação	 de	 não	 necessidade	 de	 comprovar	 os
gastos	para	obter	ganhos	pessoais	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA,	2011,	p.	20).

Ainda	no	âmbito	da	pesquisa,	mas	agora	com	enfoque	na	esfera	pública	–	ou	seja,
de	 relação	 do	 Estado	 com	 a	 sociedade	 e	 vice-versa	 –,	 82,6%	 dos	 respondentes
afirmaram	serem	favoráveis	a	um	aumento	da	pena	por	corrupção	quando	o	crime
for	 cometido	 por	 algum	 político,	 tendo-se	 em	 vista	 o	 fato	 de	 o	 mesmo	 ser
representante	do	povo.	Em	consonância,	71,5%	dos	entrevistados	afirmaram	que	o
crime	 de	 corrupção,	 quando	 praticado	 por	 políticos,	 deveria	 constar	 do	 rol	 de
crimes	hediondos,	já	que	fere	a	coletividade	como	um	todo.	Por	fim,	é	importante
destacar	 que	 78,7%	 dos	 entrevistados	 acham	 que	 os	 políticos	 condenados	 por
qualquer	espécie	de	crime	deveriam	ser	impedidos	de	se	candidatar	novamente	para
algum	cargo	político	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA,	2011,	p.	35-8).

Não	deixa	de	ser	relevante	o	fato	de	que	de	maneira	geral	cerca	de	um	quarto	(25%)
dos	 entrevistados,	 em	 várias	 perguntas,	 é	 leniente	 com	 ações	 relacionadas	 à
corrupção.	A	 título	 de	 exemplo	 verifica-se	 a	 situação	 aventada	 na	 questão	 17,	 na
qual	14,5%	concordaram	ser	aceitável	trocar	cargos	públicos	por	favores	e	10,6%
consideraram	ser	aceitável	receber	dinheiro	em	troca	de	favores	–	ou	seja,	um	total
de	 25,1%	 dos	 entrevistados	 compactuou	 com	 ações	 ilícitas.	 Já	 na	 questão	 18
perguntou-se	se	o	entrevistado	aceitaria	repassar	10%	de	seu	salário	para	a	pessoa
que	 o	 indicou	 para	 o	 cargo,	 e	 nesta	 situação	 27%	 dos	 entrevistados	 afirmaram
concordar	com	tal	repasse	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA,	2011,	p.	32-3).	Por	outro	lado,	é
de	se	comemorar	que	na	maioria	das	situações	presentes	na	pesquisa	a	maioria	dos
cidadãos	 se	 mostra	 intolerante	 com	 ações	 vistas	 como	 associadas	 à	 prática	 da
corrupção,	tanto	no	sentido	pessoal	como	no	sentido	público.

2	 Os	mecanismos	 formais	 de	 prevenção	 e	 combate	 à	 corrupção	 por	 parte	 do
cidadão



Uma	vez	apresentada	esta	breve	conceitualização	do	que	seja	a	corrupção	e	qual	a
percepção	do	cidadão	sobre	o	tema,	torna-se	necessário	apresentar	os	mecanismos
legalmente	 existentes	 para	 que	 seja	 possível	 combatê-la.	 Entretanto,	 a	 perspectiva
aqui	apresentada	não	se	centra	necessariamente	nos	aspectos	horizontais	do	combate
à	 corrupção,	 mas	 sim	 nos	 mecanismos	 verticais2	 do	 combate	 à	 corrupção.	 Em
outras	palavras,	buscar-se-á	apresentar	aqui	que	ações	podem	os	cidadãos	executar,
de	 maneira	 independente	 do	 Estado,	 com	 o	 objetivo	 de	 ao	 menos	 prevenir	 o
surgimento	de	focos	de	corrupção.	Nesse	contexto	um	dos	mecanismos	de	destaque
é	a	Lei	nº	12.527/2011,	chamada	de	Lei	de	acesso	à	informação	(doravante	“LAI”),
que	busca	garantir	o	acesso	a	informações	previsto	no	inciso	XXXIII	do	art.	5º,	no
inciso	 II	 do	 §	 3º	 do	 art.	 37	 e	 no	 §	 2º	 do	 art.	 216,	 todos	 da	 Constituição	 Federal
brasileira	(doravante	“CF”).

A	 LAI	 tem	 por	 objetivo	 aumentar	 a	 eficiência	 do	 Poder	 Público,	 diminuir	 a
corrupção	e	elevar	a	participação	social,	 sendo	o	acesso	à	 informação	visto	 tanto
como	um	direito	quanto	como	um	dever	do	cidadão.	Ela	abrange	os	três	poderes	–
Executivo,	 Legislativo	 e	 Judiciário	 –	 em	 todas	 as	 esferas	 de	 governo	 –	 federal,
estadual,	 distrital	 e	municipal.	 Fundamentando-se	na	LAI	o	 cidadão	pode	 solicitar
informações	 a	 respeito	 de	 qualquer	 tema,	 excetuando-se	 aquelas	 identificadas
legalmente	como	sigilosas.	Não	se	exige	motivação	nem	pagamento	por	parte	do
cidadão,	 a	 não	 ser	 em	 casos	 em	 que	 haja	 reprodução	 de	 material.	 Quaisquer
pessoas,	 tanto	 físicas	 quanto	 jurídicas	 e	 até	 mesmo	 estrangeiros,	 podem	 pedir
informações	(BRASIL,	2015a).

Conforme	o	site	e-Sic3,	de	maio	de	2012	a	março	de	2015	foram	realizados	250.683
pedidos,	resultando	em	7.162	pedidos	como	média	mensal.	Dos	pedidos	realizados,
245.758,	 ou	 98,04%,	 foram	 respondidos.	 A	 categoria	 com	 maior	 quantidade	 de
pedidos	foi	a	de	Economia	e	finanças	–	finanças,	com	11,84%	dos	pedidos,	seguida
de	perto	pela	categoria	Governo	e	política	–	administração	pública,	com	11,3%	dos
pedidos.	 O	 tempo	 médio	 das	 respostas	 foi	 de	 aproximadamente	 duas	 semanas.
Pouco	mais	de	10%	dos	pedidos	respondidos	 tiveram	suas	respostas	negadas,	por
motivos	 que	 variam	 desde	 o	 acesso	 a	 dados	 pessoais,	 passando	 por	 pedidos
incompreensíveis	ou	sendo	dados	sigilosos	conforme	assim	definido	pela	própria
LAI.	Pouco	mais	de	97%	das	respostas	foram	emitidas	de	maneira	eletrônica,	pelo
próprio	 sistema	 ou	 por	 e-mail.	 Já	 em	 relação	 ao	 perfil	 dos	 solicitantes,	 95,04%
destes	 foram	 identificados	 como	 pessoas	 físicas,	 sendo	 que	 pouco	 mais	 de	 um
quarto	 dos	 solicitantes	 (25,51%)	 são	 do	 estado	 de	 São	 Paulo.	 Acerca	 ainda	 dos
solicitantes,	 destaca-se	 que	 54,78%	 são	 do	 sexo	 masculino	 e	 que	 a	 taxa	 de
escolaridade	dos	solicitantes	é	elevada,	já	que	57,37%	dos	pedidos	foram	feitos	por
pessoas	 com	 no	 mínimo	 o	 ensino	 superior4	 –	 em	 contraposição,	 apenas	 0,79%



declararam-se	 como	 “sem	 instrução	 formal”.	 A	 profissão	 mais	 frequente	 dos
requerentes	 é	 a	 de	 empregado	 do	 setor	 privado,	 com	 15,53%	 dos	 requerentes
(BRASIL,	2015b).

Como	se	pode	perceber	pelos	dados	acima	apresentados,	 é	 inegável	que	a	LAI	se
mostra	extremamente	útil	no	que	concerne	à	divulgação	de	informações	por	parte
do	Estado	brasileiro.	Percebe-se	pelos	números	que	praticamente	todos	os	pedidos
foram	respondidos,	à	exceção	daqueles	que	se	enquadram	nas	próprias	 limitações
legais.	Também	o	prazo	médio	de	resposta,	de	duas	semanas,	pode	ser	considerado
como	razoável.	Ainda,	destaca-se	o	acesso	facilitado	às	informações,	especialmente
pelos	pedidos	serem	feitos	de	maneira	eletrônica,	meio	pelo	qual	também	são	dadas
as	respostas.

Contudo,	 é	 importante	 fazer	 algumas	 ressalvas	 a	 respeito	da	eficácia	 real	da	LAI.
Em	primeiro	lugar,	é	necessário	chamar	a	atenção	para	o	número	ainda	reduzido	de
pedidos	 realizados	 –	 250.683	 –	 quando	 se	 considera	 o	 número	 total	 de
eleitores5	 brasileiros	 registrados	 para	 a	 última	 eleição	 geral	 de	 2014	 –
141.178.4646	 (BRASIL,	 2015c).	 Em	 outras	 palavras,	 tem-se	 que	 apenas	 0,18%	 do
eleitorado	brasileiro	se	utilizou,	no	âmbito	do	Poder	Executivo	Federal	nos	últimos
três	 anos,	 da	 LAI.	 É	 importante	 destacar	 esse	 número	 porque	 ele	 demonstra	 que
daqueles	que	têm	a	possibilidade	de	exercer	um	dos	elementos	típicos	da	cidadania
–	 a	 obtenção	 de	 informações	 públicas	 acerca	 das	 atividades	 do	 Estado	 –
pouquíssimos	o	fizeram,	o	que	pode	ser	entendido	como	desinteresse,	por	parte	do
cidadão,	 em	 controlar	 a	 res	 publica,	 o	 que	 pode,	 em	 consequência,	 favorecer	 a
corrupção.

Em	segundo	lugar,	importa	destacar	que	o	acesso	eletrônico,	se	por	um	lado	facilita
a	 possibilidade	 de	 acesso	 à	 informação	 por	 permitir	 que	 qualquer	 pessoa,	 em
qualquer	lugar,	possa	criar	seu	cadastro	no	site	e-Sic	e	solicitar	as	informações,	por
outro	pode	elitizar	o	acesso,	já	que	o	acesso	eletrônico	pressupõe	que	o	utilizador
possua	 algum	 equipamento	 que	 permita	 o	 acesso	 à	 internet	 (computador,	 tablet,
smartphone...).	Nesse	contexto,	verifica-se	que	apenas	19,6%	das	pessoas	residentes
em	 domicílios	 particulares	 possuem	 microcomputador	 no	 primeiro	 quinto7	 de
rendimento	mensal	familiar.	No	segundo	quinto	apenas	38,5%	possuem	computador
em	casa,	 e	mesmo	no	 terceiro	 quinto	 a	maioria	 ainda	não	possui	 o	 equipamento,
com	49,9%	possuindo	 computador	 em	 casa	 (BRASIL,	 2014a,	 p.	 157).	 Percebe-se,
assim,	que	aspectos	socioeconômicos	interferem	na	capacidade	que	o	cidadão	tem
de	 buscar	 informações	 com	 o	 objetivo	 de	 se	 empoderar	 para	 tentar	 prevenir	 a
corrupção.

O	mesmo	ocorre	com	o	acesso	à	internet	propriamente	dito.	Mesmo	considerando-



se	 a	 expansão	 vista	 no	Brasil	 no	 que	 diz	 respeito	 ao	 acesso	 à	 internet	 por	meios
móveis,	 notadamente	 tablets	 e	 smartphones,	 atualmente	 mais	 de	 75%	 das	 linhas
telefônicas	 celulares	 são	 do	 tipo	pré-pago	 (G1,	 2015),	 o	 que	 pode	 influenciar	 na
decisão	do	cidadão	em	não	buscar	informações	junto	ao	e-Sic	dadas	suas	condições
socioeconômicas	 –	 ainda	 mais	 se	 se	 considerar	 que	 a	 renda	 média	 mensal	 per
capita	 do	 cidadão	 brasileiro	 é	 de	 R$	 1.052,00	 (mil	 e	 cinquenta	 e	 dois	 reais)
(BRASIL,	 2015d).	 Nessa	 toada,	 e	 novamente	 considerando-se	 os	 quintos	 de
rendimento	 mensal	 familiar	 per	 capita,	 tem-se	 que	 apenas	 20,5%	 daqueles	 que
fazem	parte	do	primeiro	quinto	“acessaram	a	 internet	nos	últimos	 três	meses”;	os
números	 do	 segundo,	 terceiro,	 quarto	 e	 quinto	 quintos	 são,	 respectivamente,	 de
32,8%,	38,6%,	50,8%	e	67,4%	(BRASIL,	2014a,	p.	157).	Em	outras	palavras,	o	que
se	percebe	é	que,	a	despeito	dos	esforços	feitos	pelo	Estado	brasileiro	no	âmbito	da
transparência,	 os	 quais	 não	 podem	 nem	 devem	 ser	 menosprezados,	 ainda	 há
impedimentos	de	origem	socioeconômica	ao	pleno	exercício	da	cidadania	no	que
toca	ao	acesso	às	informações	–	portanto,	ao	controle	cidadão	das	ações	do	Estado.

Ainda	em	consonância	com	o	contexto	socioeconômico	acima	apresentado,	importa
destacar	 que	 a	 maioria	 dos	 pedidos	 foi	 feita	 por	 cidadãos	 que	 possuem	 boa
escolaridade	(no	mínimo	ensino	superior),	o	que	demonstra,	mais	uma	vez,	que	o
acesso	à	informação	ainda	é	elitizado	no	Brasil.	Ainda	que	tenha	havido	aumento	do
número	de	pessoas	de	18	a	24	anos	que	frequentam	o	ensino	superior	–	de	10,4%
em	 2004	 para	 16,3%	 em	 2013,	 e	 ainda	 que	 na	 última	 década	 (2004-2013)	 tenha
aumentado	 o	 número	 de	 estudantes	 do	 ensino	 superior	 provenientes	 dos	 quintos
mais	pobres	de	rendimento,	verifica-se	ainda	haver	predomínio	no	ensino	superior
de	 estudantes	 provenientes	 do	 quinto	 com	maiores	 rendimentos,	 sendo	 estes	 43%
dos	alunos	da	rede	privada	de	ensino	superior	e	38,8%	dos	alunos	da	rede	pública
de	ensino	superior	contra,	respectivamente,	3,7%	e	7,2%	daqueles	provenientes	do
quinto	com	menores	rendimentos	(BRASIL,	2014a,	p.	107-8).

Pelos	dados	expostos	verifica-se	que	o	acesso	à	informação	por	meio	da	LAI	ainda
é	 opção	 disponível	 a	 poucos	 cidadãos.	 Mais	 uma	 vez	 deve	 ser	 reiterado	 que	 a
regulamentação	do	acesso	à	informação	foi	iniciativa	louvável	do	Estado	brasileiro
no	 sentido	 de	 buscar	 a	 transparência	 e,	 mais	 ainda,	 de	 fornecer	 ao	 cidadão
mecanismos	para	que	este	exerça	sua	cidadania	no	sentido	de	buscar	 informações
que	 possam	prevenir	 a	 corrupção.	Contudo,	 destaca-se	 a	 relativa	 ineficácia	 da	 lei
quando	 se	 verifica	 o	 número	 de	 pedidos	 feitos	 quando	 comparado	 ao	 número	 de
eleitores	brasileiros,	bem	como	com	as	condicionantes	socioeconômicas	existentes,
as	quais,	ainda	que	não	possam	ser	solucionadas	apenas	por	meio	da	edição	de	leis,
interferem	no	exercício	da	cidadania.	Chega-se	assim	à	conclusão	de	que	não	há,	no
âmbito	 brasileiro,	mecanismos	 eficientes	 que	 permitam	 à	maioria	 dos	 cidadãos	 a
prevenção	efetiva	da	corrupção	por	meio	do	simples	acesso	à	informação.



3	A	 cidadania	 no	Brasil:	 pressupostos	 constitucionais	 e	 efetividade	 prática	 no
combate	à	corrupção

Do	 ponto	 de	 vista	 do	 texto	 constitucional	 brasileiro,	 a	 ideia	 de	 cidadania	 é
claramente	visualizada	em	pelo	menos	três	partes.	De	maneira	literal	vislumbra-se	a
cidadania	no	inciso	II	do	art.	1º;	por	sua	vez,	de	maneira	vinculada	ao	exercício	dos
direitos	políticos,	percebe-se	a	presença	da	cidadania	no	parágrafo	único	do	art.	1º
e	no	caput	e	corpo	do	art.	14	da	CF8	(BRASIL,	2014b,	p.	5;	p.	8).

José	Jairo	Gomes	afirma	que	a	ideia	de	cidadania	“apresenta	amplo	significado	nas
ciências	 sociais”,	 já	que	“denota	o	próprio	direito	à	vida	digna	em	sentido	pleno,
abarcando	os	direitos	fundamentais,	civis,	políticos	e	sociais”.	Sendo	assim,	nesse
contexto	 “todos	 têm	 direito	 à	 cidadania,	 independentemente	 de	 se	 estar	 ou	 não
alistado	como	eleitor”	 (GOMES,	2014,	p.	47,	grifo	nosso).	Nesse	mesmo	sentido,
Jorge	Miranda	(2014,	p.	65,	grifo	nosso)	define	que	“são	cidadãos	todas	as	pessoas
desde	 o	 nascimento	 até	 à	 morte;	 contudo,	 nem	 todos	 são	 titulares	 de	 direitos
políticos”.	 Tem-se	 aqui	 uma	 definição	 que	 engloba	 não	 apenas	 aspectos	 jurídico-
políticos	de	cunho	eleitoral	mas	também	aspectos	sociais,	o	que	significa	dizer	que
esta	definição	de	cidadania	analisa	o	ser	humano	como	tal.	Esta	definição,	que	aqui
será	chamada	de	cidadania	ampla,	é	aquela	que	será	utilizada	neste	texto	quando	se
estiver	referindo	ao	termo	cidadania	presente	no	inciso	II	do	art.	1º	da	CF.

Além	dessa	definição	ampla,	Gomes	(2014,	p.	47)	traz	também	uma	definição	mais
restrita	de	cidadania	–	qual	seja,	a	de	que	cidadão	é	o	indivíduo	detentor	de	direitos
políticos:	 “trata-se	do	nacional	admitido	a	participar	da	vida	política	do	País,	 seja
escolhendo	 os	 governantes,	 seja	 sendo	 escolhido	 para	 ocupar	 cargos	 político-
eletivos”.	Na	mesma	esteira	Miranda	(2014,	p.	103)	afirma	que	“cidadania	significa
[...]	 a	 participação	 em	 Estado	 democrático	 [...]	 correspondente	 à	 capacidade
eleitoral”.	 Por	 esta	 definição,	 que	 aqui	 será	 chamada	 de	 cidadania	 restrita,	 e
atentando-se	 ao	 contexto	 brasileiro,	 tem-se	 que	 cidadão	 é	 o	 indivíduo	 que	 possui
título	 de	 eleitor,	 já	 que	 o	 registro	 eleitoral	 é	 indispensável	 para	 o	 exercício	 dos
direitos	políticos	previstos	na	CF	(MENDES;	BRANCO,	2014,	p.	872-3).	Assim,	em
um	 contexto	 exclusivamente	 jurídico-político,	 que	 se	 fundamenta	 na	 ideia	 de
cidadania	restrita,	considera-se	que	se	houver	regras	eleitorais	claras,	vinculadas	à
garantia	das	liberdades	constitucionais,	garante-se	a	efetivação	da	cidadania,	já	que
a	todos	os	cidadãos	–	ou	seja,	a	todos	os	detentores	de	direitos	políticos	–	são	dadas
iguais	possibilidades	de	participarem	da	esfera	pública,	seja	por	meio	do	direito	de
votar,	seja	por	meio	da	possibilidade	de	virem	a	ser	votados,	bem	como	participar
de	plebiscitos	e	de	referendos.



Tais	definições	são	importantes	porque,	além	da	LAI,	outro	mecanismo	comumente
visto	 como	 garantidor	 da	 atuação	 cidadã	 frente	 ao	 Estado	 no	 que	 concerne	 ao
combate	à	corrupção	é	o	voto,	sendo	o	ato	de	votar	entendido	como	a	concretização
da	cidadania	em	sentido	restrito.	Tem-se	que	por	meio	do	voto	pode	o	cidadão	fazer
uma	análise	dos	rumos	atribuídos	pelos	representantes	eleitos	ao	Estado	e,	em	caso
de	 discordância,	 trocá-los	 por	 outros,	 que	 em	 tese	 passarão	 a	 satisfazer	 suas
demandas.	Em	caso	inverso,	caso	esteja	o	cidadão	satisfeito	com	a	condução	da	res
publica,	confiará	ao	representante	novo	mandato	eletivo.

A	tradição	representativa	não	é	nova,	sendo	constante	na	doutrina	jurídico-política
pelo	 menos	 desde	 o	 século	 XVII	 quando	 de	 seu	 início	 a	 partir	 do	 pensamento
político	de	John	Locke	 (MIRANDA,	2014,	p.	373).	A	 ideia	de	cidadania,	portanto,
está	 diretamente	 relacionada	 à	 de	 democracia,	 e	 ambas,	 em	 última	 instância,	 se
relacionam	ao	combate	à	corrupção.	Talvez	seja	possível	afirmar	que	quanto	maior
o	exercício	da	cidadania	menor	a	corrupção,	o	que,	em	última	instância,	fortalece	o
sistema	 democrático	 de	 um	 país.	 Assim	 é	 necessário	 que	 seja	 feito	 o	 seguinte
questionamento:	o	exercício	da	cidadania	no	Brasil	em	sentido	restrito	é	capaz	de
controlar	o	Estado	de	maneira	a	prevenir	e	combater	a	corrupção?

Miranda	(2014,	p.	378)	afirma	que	a	democracia	representativa,	sistema	político	no
qual	o	Brasil	se	insere,	possui	quatro	características	fundamentais,	dentre	as	quais,
destacam-se	duas:	1)	A	possibilidade	de	ter	o	povo,	sujeito	do	poder,	uma	vontade
jurídica	e	politicamente	eficaz;	2)	A	responsabilidade	política	dos	governantes,	que
deve	 ocorrer	 por	meio	 do	 cumprimento	 dos	 deveres	 constitucionais	 relativos	 ao
exercício	de	 seus	cargos	e	do	dever	de	 informação	do	povo.	Em	outras	palavras,
espera-se,	 por	 um	 lado,	 que	 um	 sistema	 juridicamente	 democrático	 concretize
efetivamente	a	ideia	de	representação	política	de	maneira	que	a	vontade	do	povo	se
concretize	 nas	 ações	 do	 Estado;	 por	 outro,	 é	 de	 se	 supor	 que	 o	 representante
executará	suas	funções	conforme	os	ditames	constitucionais	e	infraconstitucionais,
inclusive	 sem	 desvios	 éticos,	 seguindo	 os	 princípios	 da	 estrita	 legalidade	 e	 da
moralidade,	além	do	princípio	da	eficiência,	conforme	insculpidos	no	art.	37	da	CF
(BRASIL,	2014b,	p.	13).

Contudo,	 não	 parece	 ser	 isso	 o	 que	 ocorre	 quando	 se	 olha	 para	 a	 realidade
brasileira.	O	que	se	verifica	é	um	verdadeiro	distanciamento	do	cidadão	da	esfera
pública,	que	 leva	ao	consequente	esvaziamento	da	política	como	instância	de	ação
cidadã	para	o	controle	do	Estado,	tanto	em	sentido	jurídico	quanto	político	–	o	que
significa	 dizer	 que	 não	 ocorre	 a	 primeira	 das	 condições	 acima	 apresentadas	 por
Miranda.	 Por	 sua	 vez,	 o	 cidadão,	 ao	 se	 afastar	 da	 esfera	 pública	 –	 ou	 seja,	 ao
exercer	o	seu	direito	político	de	voto	de	maneira	apenas	formal,	sem	atribuir	ao	ato
de	 votar	 nenhum	 significado	 valorativo	 –,	 abre	 espaço	 para	 o	 surgimento	 da



representação	 política	 imperfeita,	 o	 que	 por	 sua	 vez	 permite	 o	 surgimento	 de
“brechas”	para	que	o	 representante	eleito	não	atue	com	a	devida	 responsabilidade
perante	o	povo	no	exercício	de	suas	funções	públicas.

Tal	 situação	 é	 definida	 por	 Taylor	 (2000,	 p.	 294-9)	 como	 sendo	 a	 fragmentação
política.	 Segundo	 o	 autor,	 se	 os	 cidadãos	 perceberem	 que	 a	 possibilidade	 de
exercício	 do	 poder	 está	 muito	 distante	 de	 si	 mesmos,	 sendo	 o	 poder	 político
repetidamente	incapaz	de	dar	resposta	às	suas	demandas,	verifica-se	nesta	situação	a
fragmentação	 política,	 ou	 seja,	 “um	povo	 cada	 vez	menos	 capaz	 de	 formular	 um
propósito	comum	e	de	buscar	levá-lo	a	efeito”.

Ainda	conforme	Taylor	(2000,	p.	302),	“a	fragmentação	é	sem	dúvida	intensificada
pelo	sentido	de	que	o	governo	é	impermeável	e	o	cidadão,	impotente,	agindo	pelos
canais	 eleitorais	 normais,	 para	 afetar	 as	 coisas	 significativamente”.	 Em	 outras
palavras,	uma	vez	que	o	cidadão,	no	exercício	de	seus	direitos	políticos,	percebe-se
incapaz	 de	 definir	 os	 rumos	 do	 Estado	 –	 ou	 seja,	 quando	 ele	 percebe	 que	 a
representação	 é	 imperfeita	 –,	 surge	 a	 tendência	 de	 desconsiderar	 a	 esfera	 pública
como	mecanismo	capaz	de	solucionar	problemas	coletivos,	o	que	pode	aumentar	a
sensação	de	indiferença	pela	participação	eleitoral,	 levando,	consequentemente,	ao
aumento	 da	 corrupção.	 Nas	 palavras	 de	 Taylor,	 (2000,	 p.	 302),	 “a	 fragmentação
aumenta	 quando	 as	 pessoas	 já	 não	 se	 identificam	 com	 sua	 comunidade	 política,
quando	seu	sentido	de	pertinência	corporativa	se	transfere	para	outras	instâncias	ou
se	atrofia	por	inteiro”,	levando-se,	segundo	o	autor,	à	“impotência	política”.

É	possível	afirmar	que	no	Brasil	atual	verifica-se	cada	vez	mais	esta	fragmentação
política.	Pesquisa	realizada	pelo	Tribunal	Superior	Eleitoral	entre	os	dias	3	e	7	de
novembro	 de	 2010	 –	 portanto,	 logo	 após	 o	 segundo	 turno	 das	 eleições	 gerais
daquele	 ano,	 que	 ocorreu	 no	 dia	 31	 de	 outubro	 –	 mostra	 os	 seguintes	 números
acerca	do	conhecimento	do	cidadão	a	respeito	da	eleição	recém-realizada:

23%	não	se	lembravam	em	quem	haviam	votado	no	1º	turno	para	deputado
estadual;
21,7%	não	se	lembravam	em	quem	haviam	votado	no	1º	turno	para	deputado
federal;
20,6%	não	se	lembravam	em	quem	haviam	votado	no	1º	turno	para	senador;
19,5%	não	sabiam	quais	cargos	estavam	em	disputa	nas	eleições;
22,4%	afirmaram	estar	mal	informados	em	relação	ao	papel	desempenhado
pelo	Presidente	da	República;
41,4%	afirmaram	desconhecer	as	funções	exercidas	por	um	Senador	da
República	(BRASIL,	2010).



Na	mesma	esteira,	por	ocasião	das	eleições	gerais	de	2014,	o	site	 de	 notícias	G1
elaborou	infográfico	com	o	número	de	abstenções	e	de	votos	nulos	e	em	branco	no
primeiro	turno	das	eleições	gerais	desde	1994.	Somados,	os	números	surpreendem:

1994:	33.3%;
1998:	40,2%;
2002:	28,1%;
2006:	25,2%;
2010:	26,7%;
2014:	29%	(VELASCO,	2014).

Percebe-se	 que	 nas	 últimas	 três	 eleições	 gerais	 (2006,	 2010	 e	 2014)	 tem	 havido
aumento	do	número	de	cidadãos	que,	no	pleno	exercício	de	seus	direitos	políticos,
decidem	não	comparecer	às	eleições	ou	decidem	votar	em	branco	ou	nulo9	–	votos
estes	que,	no	caso	brasileiro,	são	considerados	como	votos	inválidos,	não	contando
para	nenhum	cálculo	eleitoral	conforme	arts.	3º	e	5º	da	Lei	nº	9.504/97	(BRASIL,
1997).

Como	consequência	desta	situação,	percebe-se	“ser	pífia	a	ligação	eleitor-eleito,	o
que	 se	 constata,	por	 exemplo,	no	 fato	de	que	a	maioria	de	nós	 sequer	 lembra	em
quem	 votou	 nas	 últimas	 eleições”	 (ENZWEILER,	 2011,	 p.	 153).	 Sendo	 frágil	 o
vínculo	entre	eleito	e	eleitor,	diminui-se	a	confiança	no	sistema	político,	“abalando
as	estruturas	da	própria	legitimidade	eleitoral”,	com	a	consequente	inexistência	do
acompanhamento	 e	 da	 cobrança,	 por	 parte	 do	 cidadão,	 da	 atividade	 parlamentar.
Logicamente	 que	 a	 falta	 de	 sintonia	 entre	 eleito	 e	 eleitor	 tem	 como	 um	 de	 seus
resultados	a	corrupção,	já	que	não	há	fiscalização	por	parte	dos	eleitores	a	respeito
das	 ações	 de	 seus	 representantes.	 No	 âmbito	 de	 um	 sistema	 jurídico-político
democrático	 cuja	 Constituição	 é	 analisada	 à	 luz	 de	 uma	 visão	 pós-positivista
(SILVA,	2014,	p.	21	e	segs.),	percebe-se	que	o	sistema	de	representação	atual	não	é
efetivo	na	concretização	da	democracia	como	princípio	constitucional	fundante	do
Estado	brasileiro.

Por	 sua	vez,	 se	os	direitos	políticos	 são	direitos	 fundamentais,	 e	 se	 se	espera	que
estes	sejam	concretizados	para	que	se	vislumbre	“a	íntima	correlação	entre	direitos
fundamentais	e	democracia”	(SARLET,	2009,	p.	47),	verifica-se	que	isto	não	ocorre
na	atualidade	brasileira.	O	que	se	verifica,	de	maneira	geral,	é	que	não	há	interesse,
por	 parte	 do	 cidadão,	 em	 se	 preocupar	 com	 questões	 político-sociais	 fora	 do
momento	 eleitoral;	 também	 não	 há	 preocupação	 cidadã	 em	 fiscalizar	 seus
representantes,	de	maneira	que	ele	próprio	–	o	cidadão	–	se	torna	responsável	pela
não	efetividade	de	seus	próprios	direitos	políticos.



Ora,	se	para	a	efetividade	da	Constituição	“é	indispensável	o	consciente	exercício	de
cidadania,	 mediante	 a	 exigência,	 por	 via	 de	 articulação	 política	 e	 de	 medidas
judiciais,	 da	 realização	 dos	 valores	 objetivos	 e	 dos	 direitos	 subjetivos
constitucionais”	 (BARROSO,	2013,	p.	244,	grifos	no	original),	percebe-se	que	no
atual	 modelo	 jurídico-político	 brasileiro	 não	 há	 que	 se	 falar	 em	 efetividade	 dos
direitos	políticos:	o	que	existe	é	a	mera	realização	do	ato	de	votar,	muitas	vezes	de
maneira	 inconsequente,	gerando	problemas	para	o	próprio	exercício	da	cidadania
em	 longo	 prazo.	 O	 que	 se	 vislumbra	 no	 atual	 ordenamento	 jurídico-político
brasileiro	acerca	de	ações	concretas	por	parte	do	cidadão	é,	de	quando	em	quando,
a	 mera	 exposição	 de	 ideias	 por	 meio	 de	 manifestações	 sociais,	 que	 não
correspondem	 ao	 efetivo	 exercício	 do	 poder	 político	 por	 parte	 do	 povo,
especialmente	 quando	 se	 considera	 o	caráter	relacional	 de	 uma	 relação	 de	 poder
conforme	definido	por	Stoppino	(1998,	p.	933-6).

Verifica-se,	 portanto,	 que	 a	 cidadania	 no	 formato	 atualmente	 em	 vigor	 no	 Brasil
não	é	capaz	de	atuar	 como	mecanismo	de	controle	do	cidadão	 sobre	o	Estado	de
maneira	 a	 prevenir	 a	 corrupção.	A	 falta	 de	 elementos	 jurídicos	 que	 permitam	 ao
cidadão	 exigir	 do	 Estado	 que	 a	 representação	 político-jurídica	 efetivamente	 se
concretize	gera	o	afastamento	do	cidadão	da	esfera	pública	e	sua	consequente	apatia
em	 relação	 a	 vida	 em	 coletividade,	 até	 mesmo	 pela	 “perda	 da	 noção	 do	 que	 é
comum”,	nas	palavras	de	Enzweiler	(2011,	p.	158).	Como	consequência,	ao	agirem
os	 cidadãos	 cada	 vez	 mais	 de	 maneira	 individualista	 devido	 à	 representatividade
imperfeita,	 abre-se	 espaço	para	 a	 ausência	de	 controle	 cidadão	 sobre	 as	 ações	do
Estado,	o	que	em	última	instância	favorece	a	corrupção.

4	A	cidadania	ativa	como	mecanismo	cidadão	de	combate	à	corrupção

A	 participação	 conforme	 existente	 nos	 moldes	 constitucionais	 atuais	 se	 mostra
insuficiente	 para	 gerar	 debate	 público	 acerca	 do	 tema	 “combate	 à	 corrupção”,	 já
que	o	cidadão	se	vê	cada	vez	mais	e	mais	afastado	da	possibilidade	de	fiscalização
dos	 representantes,	 seja	 por	 impedimentos	 socioeconômicos,	 seja	 por
impedimentos	 jurídico-políticos,	 o	 que	 o	 afasta	 cada	 vez	mais	 do	 centro	 real	 de
tomada	de	decisão	em	um	círculo	vicioso	que	aparenta	não	ter	solução.

Tal	 aparente	 falta	 de	 solução	 ocorre	 porque	 parte-se	 do	 princípio	 de	 que	 a
democracia	 se	 limita	 a	 “regras	 do	 jogo”.	 Conforme	 estudos	 anteriores	 (SILVA,
2015),	a	maior	parte	da	doutrina	analisa	a	democracia	de	um	ponto	de	vista	liberal,
entendendo-se	 este	 como	 sendo	a	presença	de	determinados	 critérios	–	mormente
eleitorais	 –	 na	 legislação	 constitucional	 e/ou	 infraconstitucional	 de	 determinado



país.	 Por	 sua	 vez,	 poucos	 são	 os	 autores	 que	 têm	 um	 enfoque	 mais	 social	 da
democracia,	entendendo	o	conceito	como	algo	que	vai	além	da	“mera”	participação
por	meio	do	voto	de	4	em	4	anos.

Contudo,	a	democracia	é	mais	que	simples	“regras	do	jogo”:	como	afirma	Gomes
(2014,	 p.	 38,	 grifo	 nosso),	 a	 democracia	 é	 “um	 dos	 mais	 preciosos	 valores	 da
atualidade”.	 Como	 valor,	 pressupõe	 um	 “agir	 ético	 e	 responsável”	 por	 parte	 do
cidadão,	 de	 maneira	 a	 ocorrer	 “o	 estabelecimento	 de	 debate	 público	 permanente
acerca	 dos	 problemas	 relevantes	 para	 a	 vida	 social”	 (GOMES,	 2014,	 p.	 40).	 Para
que	isto	ocorra	é	necessário	que	o	conceito	de	cidadania	se	expanda	para	além	da
simples	aquisição	de	direitos	políticos:	assim,	entende-se	que	a	cidadania	precisa	se
relacionar	 diretamente	 à	 participação	 efetiva	 no	 âmbito	 público,	 na	 vida	 pública.
Espera-se	assim	que	a	cidadania	seja	algo	mais	participativo	do	que	o	simples	ato
de	 adquirir	 direitos	 políticos	 e	 de	 exercê-los	 de	 maneira	 formal	 no	 momento
eleitoral,	 que	 é	o	que	ocorre	 ao	menos	para	 a	maioria	 esmagadora	da	população
brasileira.

4.1	 A	 identificação	 patriótica	 como	 arcabouço	 teórico	 para	 solucionar	 a
fragmentação	política

A	 sociedade	 se	 encontra	 politicamente	dispersa,	 desunida,	 apática,	 fragmentada.	 É
necessário	 buscar	 novas	 ideias	 que	 sejam	 capazes	 de	 reinterpretar	 o	 conceito	 de
participação	 política	 e,	 em	 última	 instância,	 o	 de	 cidadania,	 inclusive	 em	 termos
jurídicos,	 para	 que	 o	 combate	 à	 corrupção	 não	 seja	 uma	 atividade	 dependente
exclusivamente	 da	 (boa)	 vontade	 do	 Estado.	 É	 necessário,	 desta	 forma,	 buscar
mecanismos	que	gerem	o	empoderamento	do	cidadão	 de	maneira	que	este	volte	 a
ser	um	elemento	ativo	no	pacto	social.

O	 termo	 “empoderamento”	 é	 geralmente	 utilizado	 para	 caracterizar	 grupos	 que
comumente	são	vistos	como	minoritários,	ou	ao	menos	hipossuficientes.	Contudo,	a
expressão	pode	ser	devidamente	utilizada	quando	aplicada	a	todos	os	membros	da
sociedade.	Kleba	e	Wendausen,	citadas	por	Ximenes	(2012,	p.	376),	afirmam	que	o
empoderamento	 “se	 refere	 ao	 processo	 de	 mobilização	 e	 práticas	 que	 objetivam
promover	e	 impulsionar	grupos	e	comunidades	na	melhoria	de	suas	condições	de
vida,	 aumentando	 sua	 autonomia”.	 Pressupõe-se	 que	 o	 cidadão	 reconheça	 “sua
capacidade	 [própria]	 em	 sair	 de	 uma	 posição	 de	 impotência	 e	 resignação	 [...]
convertendo	esse	conhecimento	em	ação	social	e	na	conformação	de	seu	entorno”
(KLEBA;	WENDAUSEN,	citadas	por	XIMENES,	2012,	p.	376-7).	Assim,	com	base
na	 ideia	 de	 empoderamento	 pretende-se	 fazer	 com	 que	 o	 cidadão	 renuncie	 à	 sua
atual	 posição	 de	 passividade	 no	 que	 concerne	 à	 cidadania	 tradicional,	 limitada	 a
ações	 na	 esfera	 eleitoral,	 de	 maneira	 a	 transformá-la	 em	 cidadania	 ativa,



concretizando	mudanças	jurídicas,	políticas	e	especialmente	sociais.

É	 nesse	 contexto	 que	 surge	 a	 ideia	 de	 identificação	 patriótica.	 O	 conceito,
apresentado	 por	 Taylor	 (2000,	 p.	 203,	 grifos	 no	 original),	 está	 diretamente
relacionado	 à	 “identificação	 voluntária	 com	 a	 polis	 por	 parte	 dos	 cidadãos,	 um
sentido	 de	 que	 as	 instituições	 políticas	 em	 que	 vivem	 são	 uma	 expressão	 deles
mesmos”.	Em	outras	palavras,	a	identificação	patriótica	pretende	fazer	com	que	os
cidadãos	 identifiquem-se	a	si	mesmos,	bem	como	aos	demais	da	sociedade,	como
membros	 do	mesmo	 grupo	 social	 de	maneira	 que	 seja	 criada	 uma	 “identificação
com	os	outros	num	empreendimento	comum	específico”	(TAYLOR,	2000,	p.	204).
Nesse	sentido	a	 identificação	patriótica	deve	ser	entendida	como	“o	sentimento	de
pertencimento	a	uma	comunidade	de	valores	compartilhados”,	sendo,	portanto,	um
dos	mecanismos	 que	 combateria	 “a	 falta	 de	 percepção	 da	 força	 e	 importância	 da
comunidade	 na	 vida	 dos	 sujeitos	 [que	 leva	 ao]	 desinteresse	 público”	 (XIMENES,
2010,	 p.	 40-1).	 Só	 assim	 seria	 possível	 fazer	 com	 que	 a	 cidadania	 ativa	 se
concretizasse:	 “quando	 os	 cidadãos	 veem	 a	 si	 próprios	 não	 apenas	 como
destinatários,	mas	também	como	autores	do	seu	direito,	eles	se	 reconhecem	como
membros	 livres	 e	 iguais	 de	uma	comunidade	 jurídica”	 (XIMENES,	2010,	 p.	 42-3,
grifos	no	original).

4.2	Um	novo	tipo	de	cidadania:	a	cidadania	ativa

É	 no	 contexto	 de	 insuficiência	 do	 conceito	 tradicional	 de	 cidadania	 que	 se
desenvolve	 a	 proposta	 de	 cidadania	 ativa,	 cujo	 enfoque	 está	 não	 nas	 ações	 tanto
absenteístas	 quanto	 propositivas	 do	 Estado,	 mas	 sim	 no	 reforço	 da	 capacidade
organizativa	do	cidadão	e,	consequentemente,	no	seu	empoderamento,	de	maneira	a
permiti-lo	 participar	 ativamente	 do	 controle	 do	 Estado.	 Conforme	 demonstrado,
não	se	pode	pressupor	que	a	mera	previsão	constitucional	da	cidadania,	dos	direitos
políticos	 e	 de	 seu	 interrelacionamento	 seja	 suficiente	 para	 efetivar	 estes	mesmos
direitos:	 é	 necessário	 criar	 mecanismos	 jurídicos	 que	 incentivem	 o	 cidadão	 à
participação	na	esfera	pública.

A	 cidadania	 ativa	 pressupõe	um	 relacionamento	 não	mais	 exclusivamente	 vertical
entre	 Estado	 e	 sociedade,	 o	 qual,	 conforme	 exposto	 nas	 páginas	 anteriores,	 é
estanque,	estático	e	pressupõe	uma	relação	de	subordinação	de	um	a	outro.	Em	vez
disso,	 a	 cidadania	 ativa	 pressupõe	 um	 relacionamento	 horizontal	 entre	 Estado	 e
sociedade	 de	 maneira	 a	 incluir	 a	 última	 nas	 esferas	 decisórias	 em	 um
relacionamento	que	seja	dinâmico	e	que	verdadeiramente	empodere	seus	membros
–	 ou	 seja,	 os	 cidadãos.	 O	 espaço	 de	 atuação	 cidadã	 com	 base	 no	 conceito	 de
cidadania	 ativa	 é	o	das	políticas	públicas,	 já	que	 seria	 esta	 a	 esfera	mais	propícia
para	o	compartilhamento	do	poder	decisório	no	que	concerne	às	ações	do	Estado.	É



o	 que	 afirma	 Moro	 (2002,	 p.	 9):	 “a	 arena	 da	 cidadania	 ativa	 é	 a	 das	 políticas
públicas:	 ou	 seja,	 programas	 promovidos	 pelas	 autoridades	 com	 o	 objetivo	 de
solucionar	problemas	de	interesse	público”.

Contudo,	 para	 que	 essa	 nova	 forma	 de	 relacionamento	 seja	 corretamente
compreendida	 torna-se	 necessário,	 antes	 de	 tudo,	 se	 fazer	 uma	 breve	 definição
acerca	do	 conceito	 de	governança,	 já	 que	 é	 a	 partir	 dele	 que	 a	 cidadania	 ativa	 se
concretiza	e	se	consolida.	Assim,	o	termo	governança	é	utilizado	aqui	no	sentido	de
uma	abordagem	metodológica	que	implica	em	uma	maneira	específica	de	se	“fazer
política	 pública”	 fundamentada	 em	 três	 aspectos	 distintos:	 1)	A	 definição	 de	 uma
política	 pública	 é	 resultado	 de	 uma	 interação	 entre	 diferentes	 agentes	 (públicos,
privados	e	sociais)	que	compartilham	as	responsabilidades	do	governo;	2)	Aqueles
que	tomam	as	decisões	são	aqueles	diretamente	empenhados	na	sua	implementação;
3)	Aqueles	a	quem	as	políticas	públicas	são	direcionadas	estão	envolvidos	em	todo
o	 processo	 de	 formulação	 das	 próprias	 políticas	 (MORO,	 2002,	 p.	 4).	Ou	 seja,	 a
governança	na	qual	a	cidadania	ativa	se	insere	pressupõe	uma	relação	entre	Estado	e
sociedade	 que	 não	 se	 fundamenta	 na	 subordinação	 da	 segunda	 ao	 primeiro;	 ao
contrário,	pressupõe	que	ambos	se	encontrem	no	mesmo	patamar	de	poder	no	que
concerne	à	possibilidade	de	tomada	de	decisões.

Como	 se	 percebe	 pela	 definição	 apresentada,	 o	 termo	 governança	 não	 pode	 ser
entendido	meramente	como	“atuação	do	governo”,	já	que	tal	“atuação”	implica	um
descolamento	entre	cidadão	e	poder	público.	Pela	definição	de	governança	percebe-
se	 claramente	 a	 necessidade	 de	 vinculação	 de	 todos	 os	 atores	 envolvidos	 com	 a
política	pública,	seja	no	sentido	de	sua	criação,	no	de	sua	execução	ou	mesmo	no	de
sua	recepção:	o	que	se	espera	é	que	todos	atuem	em	conjunto	para	a	criação	daquilo
a	que	se	submeterão.	A	governança,	portanto,	redefine	o	conceito	de	cidadania,	da
tradicional	 para	 a	 ativa,	 de	 maneira	 que	 esta	 se	 torna	 “o	 exercício	 de	 poderes	 e
responsabilidades	 dos	 cidadãos	 na	 arena	 das	 políticas	 públicas	 no	 contexto	 da
governança”	(MORO,	2002,	p.	7).

É	 importante	 destacar	 que	 a	 cidadania	 ativa	 pressupõe	 a	 participação	 ativa	 do
cidadão	em	todas	as	etapas	de	definição	das	políticas	públicas,	desde	a	formação	da
agenda,	passando	pelo	planejamento,	pela	 tomada	de	decisão,	pela	 implementação
da	 proposta	 e	 chegando	 à	 etapa	 de	 avaliação	 dos	 resultados	 da	 política	 pública
(MORO,	2002,	p.	16).	Apenas	assim,	com	o	envolvimento	do	cidadão	em	todas	as
etapas	 do	 processo,	 é	 possível	 fazer	 a	 transição	 da	 cidadania	 tradicional	 para	 a
cidadania	ativa.

Nesse	 sentido,	 é	 necessário	 destacar	 a	 importância	 da	 participação	 cidadã	 no
processo	 de	 definição	 da	 agenda.	 Dar	 ao	 cidadão	 a	 possibilidade	 de	 tomar	 a



decisão,	por	exemplo	hipotético,	entre	a	construção	de	um	parque	ou	a	construção
de	 um	 estacionamento	 em	 determinada	 área	 pública	 é	 valorizar	 a	 opinião	 do
cidadão;	 contudo,	 por	 não	 participar,	 neste	 exemplo	 hipotético,	 da	 definição	 da
agenda,	 o	 cidadão	 nada	 poderia	 fazer	 caso	 sua	 vontade	 não	 fosse	 nem	 uma	 nem
outra	 opção,	mas	 sim	 uma	 terceira	 opção	 que	 não	 estivesse	 dentre	 as	 que	 foram
previamente	definidas	pelo	Estado.

A	concretização	da	cidadania	ativa	também	não	pode	ser,	ela	própria,	uma	política
pública.	 O	 que	 se	 quer	 aqui	 dizer	 é	 que	 devem	 existir	 mecanismos	 jurídicos
constitucionalizados	para	garantir	as	ações	cidadãs	no	âmbito	das	políticas	públicas.
A	 transformação	 da	 cidadania	 ativa	 em	 norma	 constitucional	 apresenta-se	 como
necessária	 porque	 é	 notório	 o	 fato	 de	 que	 novos	 governos	 têm	 a	 tendência	 a
desfazerem	 as	 políticas	 públicas	 de	 seus	 antecessores:	mesmo	 que	 o	 conteúdo	 da
política	 pública	 seja	 o	 mesmo,	 torna-se	 necessário,	 nessa	 visão	 limitada	 de
governo,	alterar	alguma	coisa,	já	que	a	manutenção	da	marca	do	governo	anterior
seria	inadmissível.	Assim,	apenas	a	constitucionalização	da	proposta	poderia	fazer
com	que	a	mesma	deixasse	de	ser	uma	política	de	governo	–	transitória	–	e	passasse
a	ser	uma	política	de	Estado,	perene,	indiferente	às	oscilações	políticas	resultantes
da	troca	de	um	governo	por	outro10.

É	de	se	pressupor	que	a	implantação	constitucional	da	cidadania	ativa	seja	capaz	de
gerar	a	identificação	patriótica	nos	moldes	acima	apresentados.	Assim,	ter-se-ia	um
reforço	dos	vínculos	 cívicos	entre	os	 cidadãos	de	maneira	que	estes	pudessem	se
conscientizar	de	que	a	vida	em	coletividade	não	se	limita	à	participação	atomística
no	 momento	 eleitoral,	 ou	 seja,	 que	 não	 basta	 comparecer	 à	 cabine	 de	 votação,
escolher	 alguém	 como	 seu	 representante	 e	 esperar	 até	 a	 próxima	 eleição	 para
decidir	 se	 vota	 novamente	 no	mesmo	 candidato	 ou	 se	 escolhe	 outro	 para	 ver	 se
alguma	 coisa	 pode	 ser	 feita	 de	 maneira	 diferente.	 A	 cidadania	 ativa
constitucionalmente	 estabelecida,	 portanto,	 tem	 potencial	 para	 diminuir	 a
fragmentação	política	 que	 atualmente	 se	 verifica	 por	 colocar	 não	 apenas	 o	 poder
decisório	nas	mãos	dos	cidadãos,	mas	também	por	dar-lhes	responsabilidades	caso
surjam	erros	durante	o	processo.

Conclusão

Talvez	seja	possível	afirmar	que	a	corrupção	seja	um	fenômeno	intrínseco	ao	ser
humano.	Para	além	do	pensamento	filosófico	da	Grécia	antiga,	no	qual	buscava-se	a
virtude	do	homem	como	mecanismo	para	o	bom	governo,	a	realidade	“nua	e	crua”
vislumbrada	por	pensadores	do	período	moderno	é	a	de	que	o	ser	humano	em	geral



buscará	 constantemente,	 em	maior	 ou	menor	medida,	 benefícios	 para	 si	 próprio.
Para	muitos	a	maneira	mais	fácil	de	atingir	tais	benefícios	é	por	meio	da	corrupção,
seja	 como	 agente	 ativo,	 seja	 como	 agente	 passivo	 –	 e	 talvez	 não	 seja	 diferente	 o
pensamento	 daqueles	 que	 são	 escolhidos	 para	 governar	 as	 sociedades	 do	 século
XXI.

Nesse	 contexto,	 coube	 ao	 Estado	 de	 direito,	 posteriormente	 transformado	 em
Estado	democrático	de	direito,	criar	limitações	para	a	busca	desenfreada	pelo	poder
em	qualquer	de	suas	encarnações	–	 ideológico,	econômico	ou	político-coercitivo.
Nessa	 toada,	 coube	 ao	 constitucionalismo,	 desde	 sua	 origem,	 estabelecer	 limites
legais	 à	 ambição	 humana,	 ainda	 que	 muitas	 vezes	 não	 tenha	 conseguido	 atingir
eficazmente	este	objetivo.

Em	uma	sociedade	democrática	espera-se	não	apenas	que	o	poder	emane	do	povo,
mas	que	este	possa	efetivamente	exercê-lo	na	esfera	pública.	Nesse	sentido,	compete
ao	 povo	 participar	 da	 polis,	 ou	 seja,	 participar	 da	 esfera	 pública	 de	 maneira
minimamente	interessada,	posto	que	é	no	espaço	público	que	as	divergências	podem
ser	resolvidas.	Da	mesma	maneira,	compete	ao	cidadão	ter	uma	atitude	proativa	no
sentido	de	evitar	que	o	Estado	se	utilize	dos	meios	de	que	dispõe,	inclusive	ilícitos,
para	atingir	seus	objetivos.

Ao	se	analisar	a	estrutura	jurídico-política	da	atualidade,	percebe-se	que	o	cidadão
não	 dispõe	 dos	 mecanismos	 necessários	 para	 exercer	 um	 controle	 minimamente
efetivo	sobre	o	Estado.	Assim,	ainda	que	existam	mecanismos	jurídicos	disponíveis
ao	cidadão	brasileiro,	nomeadamente	a	Lei	de	acesso	à	informação,	tal	mecanismo
se	 mostra	 como	 insuficiente	 para	 o	 combate	 à	 corrupção,	 visto	 que	 ainda	 que	 a
possibilidade	formal	seja	garantida	a	todos,	na	prática	pouquíssimos	cidadãos	têm
condições	socioeconômicas	de	questionar	o	Estado	utilizando-se	de	tal	mecanismo.

Resta	o	voto,	que	surge	como	o	mecanismo	por	excelência	de	controle	cidadão	em
relação	 ao	 Estado.	 Contudo,	 em	 sua	 configuração	 atual	 também	 o	 voto,	 visto	 na
prática	 como	 o	 ápice	 do	 exercício	 dos	 direitos	 políticos	 dos	 cidadãos,	 não
consegue	 combater	 a	 corrupção,	 visto	 existirem,	 por	 um	 lado,	 falhas	 graves	 na
representatividade	 e,	 por	 outro,	 devido	 à	 fragmentação	 política	 existente	 na
sociedade	brasileira,	que	faz	com	que	cada	vez	mais	o	cidadão	se	desinteresse	pela
esfera	 pública,	 em	 uma	 espiral	 que	 gera	 e	 ao	mesmo	 tempo	 reforça	 a	 apatia	 do
cidadão	pelo	que	é	público.

Como	 alternativa	 para	 a	 solução	 deste	 problema,	 propôs-se	 o	 estabelecimento
constitucional	 do	 conceito	 de	 cidadania	 ativa,	 que	 pressupõe	 a	 participação	 dos
cidadãos	em	todas	as	etapas	de	desenvolvimento	de	políticas	públicas.	Desta	forma,



participando	não	apenas	do	ato	decisório	em	si,	mas	também	da	própria	formulação
da	 agenda,	 bem	 como	 do	 planejamento	 e	 da	 implementação	 da	 política	 pública,
espera-se	 que	 o	 cidadão	 seja	 capaz	 de	 se	 identificar	 cada	 vez	 mais	 com	 seus
próximos,	atuando	de	maneira	mais	eficaz	na	esfera	pública,	o	que	pode,	em	última
instância,	colaborar	para	a	prevenção	e	o	combate	à	corrupção.
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1	 É	 importante	 destacar	 que	 o	 termo	 “corrupção”	 está	 sendo	 utilizado	 no	 âmbito
deste	 texto	 apenas	 no	 que	 concerne	 ao	 serviço	 público,	 não	 sendo	 aqui,	 por
exemplo,	relevante	se	a	indicação,	por	parte	de	um	diretor	de	uma	empresa	privada,
de	seu	filho	para	determinado	cargo	caracteriza	ou	não	nepotismo.	A	este	respeito
ver	Pasquino	(1998,	p.	292).

2	 Por	 mecanismo	 horizontal	 entende-se	 a	 atuação	 do	 próprio	 Estado	 no	 que
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concerne	 ao	 combate	 à	 corrupção.	 Destacam-se,	 nesse	 sentido,	 as	 ações	 do
Ministério	Público	e	dos	Tribunais	de	Conta.	Por	sua	vez,	por	mecanismo	vertical
entendem-se	 aqueles	 disponíveis	 aos	 cidadãos	 para	 a	 realização	 do	 controle	 das
ações	do	Estado.

3	A	busca	que	deu	origem	aos	resultados	apresentados	a	seguir	foi	realizada	no	dia
11	 de	março	 de	 2015	 às	 14h50	 (horário	 de	Lisboa,	 Portugal)	 diretamente	 no	 site
intitulado	 Relatório	 de	 pedidos	 de	 acesso	 à	 informação	 e	 solicitantes	 (BRASIL,
2015b).	Como	informa	o	próprio	site,	os	dados	se	referem	à	Administração	Pública
Federal,	 ou	 seja,	 não	 são	 considerados	 os	 dados	 dos	 níveis	 estadual,	 distrital	 e
municipal.	 Foram	 utilizados	 os	 seguintes	 critérios	 de	 pesquisa:	 1)	 Período	 de
consulta:	de	maio	de	2012	(data	de	entrada	em	vigor	da	LAI)	até	março	de	2015;	2)
Órgãos:	Todos.

4	 Incluem-se	 neste	 somatório	 aqueles	 que	 possuem	 ensino	 superior	 (35,32%),
aqueles	 que	 possuem	 pós-graduação	 (15,09%)	 e	 aqueles	 que	 possuem
mestrado/doutorado	(6,96%).

5	Nesta	comparação	optou-se	pela	utilização	do	número	de	eleitores,	 e	 não	do	de
habitantes,	 tendo-se	 em	 vista	 o	 fato	 de	 que	 por	 eleitores	 entendem-se	 aqueles
cidadãos	 com	 capacidade	 eleitoral	 ativa,	 ou	 seja,	 aqueles	 que	 são	 possuidores	 do
título	de	eleitor.

6	 O	 número	 total	 de	 eleitores	 brasileiros	 é	 de	 142.822.046	 (BRASIL,	 2015c).
Contudo,	 optou-se	 por	 retirar	 do	 número	 total	 aqueles	 que	 têm	 de	 16	 a	 18	 anos
tendo-se	em	vista	o	fato	de	que	para	estes	o	voto	é	facultativo.

7	O	 Instituto	Brasileiro	 de	Geografia	 e	Estatística	 divide	 o	 rendimento	médio	 em
quintos	de	rendimento.	Nesse	sentido,	o	primeiro	quinto	corresponde	aos	20%	mais
pobres	da	população,	enquanto	no	último	quinto	(de	81%	a	100%)	encontram-se	os
20%	com	maiores	rendimentos.	Ver	BRASIL,	2014a,	p.	102.

8	 Ainda	 que	 o	 texto	 presente	 no	 art.	 17	 da	 CF,	 que	 trata	 dos	 partidos	 políticos,
também	 possa	 ser	 considerado	 como	 um	 direito	 político,	 o	 mesmo	 não	 terá
relevância	 para	 o	 argumento	 aqui	 apresentado;	 da	mesma	 forma	 o	 conteúdo	 dos
arts.	15	e	16	da	CF.

9	Há	aqueles	na	doutrina	que	consideram	o	voto	em	branco	ou	o	voto	nulo	como
uma	manifestação	 apolítica	 do	 eleitor.	 Para	 os	 objetivos	 deste	 texto,	 contudo,	 os
votos	 em	 branco	 e	 os	 votos	 nulos	 serão	 considerados	 como	 “não-manifestação
cidadã”,	 posto	 que,	 ao	 serem	 invalidados,	 não	 gerarão	 nenhum	 tipo	 de	 vínculo



jurídico	entre	os	cidadãos	e	os	representantes	eleitos.

10	 Um	 exemplo	 de	 constitucionalização	 da	 cidadania	 ativa	 é	 trazida	 por	 Moro
(2002,	p.	19).	O	autor	mostra	o	exemplo	da	Itália,	cuja	Constituição,	em	seu	art.	118,
traz	 a	 seguinte	 redação:	 “Estado,	 Regiões,	 Cidades	 metropolitanas,	 Províncias	 e
Municípios	 favorecem	 a	 iniciativa	 autônoma	 dos	 cidadãos,	 particulares	 ou
associados,	para	o	desenvolvimento	de	atividades	de	 interesse	geral,	com	base	no
princípio	da	subsidiariedade”	(grifo	nosso).
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