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Apresentação

Esta	 obra	 coletiva	 reúne	 vários	 autores	 e	 conta	 com	 três	 organizadores	 –	 as
Professoras	 Doutorandas	 Alessandra	 Monteiro	 Machado	 e	 Ruth	 Maria	 Pereira	 dos
Santos,	e	a	Mestranda	Caroline	Costa	Bernardo.	Da	mesma	forma,	conta	com	o	nobre
e	 grande	 incentivador	 deste	 projeto,	 o	Professor	Doutorando	Matheus	Passos	Silva,
Coordenador	desta	obra.

É	 com	 grande	 entusiasmo	 e	 em	 nome	 de	 todos	 estes	 que	 fazemos	 esta	 breve	Nota
Introdutória,	 visando	 a	 apresentar	 um	 livro	 de	 liames	 científicos	 transatlânticos
fomentado	pelo	NELB	(Núcleo	de	Estudos	Luso-Brasileiro),	da	Faculdade	de	Direito
da	 Universidade	 de	 Lisboa	 (FDUL),	 cujo	 patrono	 é	 e	 sempre	 será	 o	 admirável
Professor	Doutor	e	Catedrático	Jorge	Miranda,	constitucionalista	dos	mais	admirados
e	produtivos	no	mundo	global	do	Direito.

Em	parceria	 com	a	Editora	Vestnik,	 o	NELB	 buscou	 com	 esta	 iniciativa	 abrir	 um
espaço	acadêmico	que	permitisse	aos	alunos	da	Faculdade	de	Direito	da	Universidade
de	 Lisboa	 publicar	 os	 resultados	 de	 suas	 pesquisas.	 Por	 meio	 de	 chamada	 pública
apresentada	em	Edital	próprio	disponibilizado	no	site	do	NELB	e	divulgado	também
em	 redes	 sociais,	 foi	 dada	 a	 largada	 para	 a	 produção	 deste	 Primeiro	 Compêndio
Científico	do	NELB.

Para	 nós,	 autores	 brasileiros,	 é	 uma	 satisfação	 imensa	 podermos	 publicar	 um	 livro
totalmente	digital,	 em	virtude	de	 facilitar	 a	 interação	entre	os	mais	diversos	 juristas
espalhados	pelo	mundo.	Em	tempos	cada	vez	mais	globais	nós,	estudiosos	da	ciência
jurídica	e	das	demais	ciências	interligadas,	possuímos	o	dever	de	dissiminar	as	boas
investigações	 desenvolvidas	 nos	 mais	 variados	 ramos	 do	 Direito.	 Somente	 assim
teremos	 a	 certeza	 de	 que	 nossa	missão	 cumpriu-se	 em	benefício	 da	Academia	 com
total	responsabilidade.

Em	relação	aos	autores	ou	coautores,	 a	maioria	 foi	ou	ainda	é	de	alunos	brasileiros
que	vão	à	Faculdade	de	Direito	da	Universidade	de	Lisboa	frequentar	o	Mestrado	e/ou
o	Doutorado.	Destaca-se	também	o	fato	de	contarmos,	nesta	Edição,	com	a	presença
de	um	colega	português,	também	do	curso	de	Doutorado	em	Direito	na	Universidade
de	 Lisboa,	 que	 contribuiu	 com	 a	 perspectiva	 lusitana	 no	 âmbito	 da	 contratação
pública.

Assim,	deixamos	os	 leitores	com	o	Primeiro	Compêndio	Científico	do	NELB,	obra

http://www.nelb-oficial.com


que	surge	tendo	como	principal	missão	a	busca	por	desejáveis	leitores	que	tenham	o
compromisso	 de	 continuar	 a	 pensar,	 conjuntamente,	 nos	 mais	 variados	 ramos	 do
Direito,	 pois	 somente	 assim,	 diante	 de	 todos	 os	 desafios	 que	 se	 apresentam	 a	 cada
novo	instante,	as	Ciências	Jurídicas	e	Sociais	conseguirão	desempenhar	o	seu	papel	de
verdadeira	Ciência	integradora	de	uma	sociedade.

LISBOA,	Portugal,	em	27	de	maio	de	2015

Pelas	Organizadoras,

Alessandra	Monteiro	Machado

Ruth	Maria	Pereira	dos	Santos

Caroline	Costa	Bernardo

Pelo	Coordenador,

Matheus	Passos	Silva
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O	Estado	Regulador	e	a	abertura
democrática	da	administração	pública

Ricardo	Duarte	Jr.*

Resumo:	O	trabalho	pretende	fazer	uma	análise	do	Estado	Regulador	e	da
abertura	 democrática	 da	 Administração	 Pública,	 ambas	 decorrentes	 e
possibilitadas,	 do	 ponto	 de	 vista	 jurídico,	 filosófico	 e	 social,	 pelo	 no
reequilíbrio	 da	 relação	 Estado	 e	 sociedade,	 bem	 como	 da	 abertura	 do
sistema	 jurídico	 aos	 valores	 sociais,	 pautados	 na	 dignidade	 da	 pessoa
humana.	 Nesse	 sentido,	 iremos	 aprofundar	 as	 principais	 características
dessa	nova	Administração	Pública,	quais	sejam,	a	democracia	participativa,
a	legitimação	pelo	procedimento	democrático	da	(na)	função	administrativa
e	 a	 administração	 pública	 dialógica	 e	 flexível;	 a	 partir	 dos	 princípios
basilares	 da	 Administração	 Pública,	 como	 a	 legalidade	 (juridicidade),
publicidade,	transparência	e	controle.

Palavras-chave:	 Estado	 Regulador;	 Democracia	 Participativa;
Administração	Pública;	Legitimação	pelo	Procedimento;	Direito	Flexível.	

Abstract:	The	 paper	 aims	 to	 analyze	 the	Regulatory	State	 and	 the	Public
Administration´s	 democracy,	 both	 arising	 and	made	 possible	 from	 a	 legal
point	 of	 view,	 philosophical	 and	 social,	 at	 the	 rebalancing	 of	 relationship
between	the	State	and	society	and	the	opening	of	the	legal	system	to	social
values,	 guided	by	 the	dignity	of	 the	human	person.	 In	 that	 sense,	we	will
deepen	 the	 main	 features	 of	 the	 new	 Public	 Administration,	 namely,
participatory	 democracy,	 the	 democratic	 legitimacy	 of	 the	 procedure	 (at)
administrative	 function	 and	 the	 dialogical	 and	 flexible	 public
administration;	 from	 the	 fundamental	 principles	 of	 public	 administration,
the	legality,	publicity,	transparency	and	control.

Keywords:	 regulatory	 state;	 participatory	 democracy,	 public
administracion,	legitimation	by	procedure,	soft	law.



1	Introdução

Após	a	Segunda	Guerra	Mundial,	há	uma	redefinição	do	tamanho	e	função	do	Estado
e	 –	 consequentemente	 –	 há	 uma	 redefinição	 das	 funções	 e	 tamanho	 da	 própria
Administração	Pública.	Com	o	 aprimoramento	do	Estado	Social	 e	 –	 principalmente
após	a	implantação	dos	regimes	democráticos,	em	virtude	de	o	Estado	ter	assumido	a
prestação	 dos	 direitos	 sociais	 e	 a	 garantia	 do	 bem-estar	 –	 há	 uma	 intensificação	 da
descentralização	e	fragmentação	administrativa	do	Estado,	com	a	criação	de	diversas
pessoas	jurídicas	de	Direito	Público	e	a	multiplicação	de	departamentos	e	Ministérios,
o	que	gerou	uma	ampliação	e	redefinição	das	funções	estatais.

Conforme	ensina	Daniela	Bandeira	de	Freitas	 (2009,	P.	22),	 essa	descentralização	e
fragmentação	 administrativa	 consiste,	 por	 um	 lado,	 na	 fragmentação	 dos	 órgãos
político-administrativos	do	Estado	e,	de	outro,	na	própria	 fragmentação	dos	poderes
de	decisão	político-administrativos	do	Estado1.	A	descentralização	estatal	ocorre	tanto
em	 seu	 sentido	 político	 quanto	 administrativo,	 com	 o	 objetivo	 de	 corresponder	 aos
anseios	 da	 sociedade,	 nessa	 última	 metade	 do	 século	 XX,	 o	 Estado	 Social,	 o	 que
ocasionou	 um	 aumento	 do	 tamanho	 estatal	 e	 da	 sua	 complexidade.	Assim,	 há	 uma
busca	pela	eficiência	na	prestação	das	funções	assumidas	pelo	Estado:	a	garantia	na
proteção	dos	diversos	direitos	fundamentais	e	aproximar	o	ente	público	do	cidadão	e
dos	 problemas	 locais.	 Com	 isso,	 há	 uma	 divisão	 do	 poder	 político	 em	 entidades
territoriais	 e,	 por	 conseguinte,	 a	 divisão	 do	 poder	 político-administrativo	 e	 a
necessidade	de	participação	política	dessas	entidades	locais.	

No	enfoque	administrativo,	a	administração	pública	concentrada	e	centralizada,	típica
do	Estado	Liberal2,	dá	lugar	a	uma	administração	desconcentrada	e	descentralizada	do
Estado	Social	–	é	a	“fuga	da	Administração	direta	e	central”	(FREITAS,	2009,	p.	60)
–	com	o	objetivo	de	garantir	o	bem-estar	social	e	a	função	de	executora	de	políticas
públicas	e	prestadora	de	serviços	públicos	–	posição	ativa	na	sociedade.

No	 Estado	 Regulador,	 há	 uma	 acentuação	 desse	 movimento	 de	 descentralização	 e
fragmentação	do	Estado3:	se	antes	se	passou	de	um	Estado	centralizado	e	concentrado
para	um	ente	descentralizado	e	desconcentrado,	agora	este	ente	político	se	fragmenta,
divide-se,	multiplica-se,	e	passa	aos	particulares	algumas	de	suas	responsabilidades	e
funções,	seja	através	da	prestação	de	atividades	econômicas	seja	através	da	prestação
dos	 serviços	públicos.	E	agora	o	poder	público	abandona	a	pura	direção	política	da
regulação/intervenção	 econômica	 para	 atuar	 com	 direção	 técnica	 através	 de	 entes
descentralizados,	 as	 agências	 reguladoras	 (autarquias	 em	 regime	 especial),	 as	 quais
fiscalizam,	controlam,	incentivam	e	direcionam	os	particulares	a	buscarem	não	apenas



interesses	pessoais,	mas	também	a	concretização	de	interesses	públicos4.

A	mudança	de	um	Estado	paternalista	para	um	ente	político	com	atuação	de	fiscalizar
e	 controlar	 as	 atividades	 delegadas	 à	 sociedade	 civil	 consiste	 na	 razão	 fundamental
para	 uma	 acentuada	 fragmentação	 da	 administração	 pública,	 observável	 sob	 três
aspectos	 distintos:	 a)	 “a	 fragmentação	 administrativa	 orgânico-funcional”,	 a	 qual
reside	na	própria	descentralização	política/administrativa	do	Estado;	na	“transferência
de	 tarefas	 do	 Estado	 central	 e	 de	 sua	 Administração	 Pública	 central	 para	 pessoas
jurídicas	ou	órgãos,	 territoriais	ou	institucionais	descentralizados”;	b)	“fragmentação
das	 atividades	 econômicas	 e	 de	 prestação	 de	 serviços	 da	Administração	Pública	 do
Estado”,	consiste	nas	atividades	de	interesse	público	ser	desempenhadas	por	pessoas
jurídicas	de	direito	privado;	c)	na	“fragmentação	do	sistema	jurídico”,	a	qual	decorre
da	 ampliação	 das	 vinculações	 jurídico-administrativas,	 em	 virtude	 da	 extensão	 do
conceito	clássico	de	 legalidade	(a	Administração	não	se	vincula	apenas	à	 legalidade
central),	 em	 face:	 I)	 “pulverização	 de	 decisões	 administrativas”,	 ou	 seja,	 em	 uma
sociedade	 cada	 vez	 mais	 pluralista	 e	 diversificada,	 diversos	 órgãos	 e/ou	 pessoas
jurídicas	“recebem”	legitimidade	democrática	para	emanar	decisões	administrativas;	e
II)	“adoção	cada	vez	maior	de	meios	jurídico-privados	de	atuação	pela	Administração
Pública”,	 tais	 como	 contratos	 administrativos,	 os	 conceitos	 de	 gerencialismo	 e	 as
parcerias	 público-privada,	 o	 que,	 segundo	 Daniela	 Bandeira,	 transforma	 a
Administração	Pública	em	uma	Administração	gerencial	(2009,	p.	91/92).

Daniela	Bandeira	de	Freitas	(2009,	P.	62)	afirma	que	esse	nova	fragmentação	estatal
ocorre	 em	 virtude	 de	 duas	 vertentes,	 tanto	 pela	 busca	 da	 eficiência	 e	 quanto	 pela
democratização	estatal.	A	eficiência	é	encontrada	na	prestação	de	serviços	de	forma
igual,	proporcional	e	contínua	a	todos	os	cidadãos,	os	quais	lhes	seriam	oportunizados
a	autogestão	desses	serviços	e	a	participação	nas	decisões	administrativas.	

Diogo	de	Figueiredo	Moreira	Neto	(2005,	p.	5)	também	coloca	a	eficiência	como	uma
ideia-força	do	modelo	estatal	contemporâneo,	surgido	após	as	mudanças	econômicas
ocorridas	no	pós-guerra.	No	entanto,	essa	eficiência	apesar	de	ser	vista,	a	priori,	sob	o
aspecto	 econômico,	 deve	 ser	 subsidiada	 por	 uma	 eficiência	 política,	 a	 eficiência	 na
atuação	 estatal;	 uma	 eficiência	 social,	 na	 busca	 da	 universalização	 e	 melhoria	 da
qualidade	 dos	 serviços	 e	 bens,	 públicos	 e	 privados;	 eficiência	 administrativa,
perceptível	na	qualidade	da	execução	de	políticas	públicas.

Em	busca	dessa	eficiência,	o	Estado	percebeu-se	lento	demais	e	sem	o	conhecimento
necessário	 para	 acompanhar	 o	 progresso	 e	 complexidade	 social.	 A	 “eficiência”	 –
entendida	 em	 sentido	 amplo,	 conforme	 as	 vertentes	 apresentadas	 por	 Diogo	 de
Figueiredo	 –	 será	 o	 corolário	 da	 mudança	 estatal,	 encontrada,	 principalmente,	 na
ampliação	das	funções	do	Executivo,	visto	como	o	poder	mais	apto	a	acompanhar	a



rapidez	e	complexidade	das	relações	sociais	e	econômicas.	

Sérgio	 Guerra	 (2012,	 p.	 100),	 ao	 mencionar	 Enrique	 Saraiva,	 afirma	 que	 se	 deve
encontrar	modelos	administrativos	que	envolvam	ações	e	projetos	que	contenham:	a)
técnicas	 e	 instrumentos	 capazes	 de	 acompanhar	 as	 transformações	 ocorridas	 na
sociedade	e	na	economia	em	face	do	contexto	nacional	e	internacional	globalizante;	b)
a	exigência	pela	qualificação	dos	serviços	e	atividades	públicas;	c)	propiciar	 formas
mais	 ágeis	 de	 interação	 entre	 o	 Estado	 e	 a	 sociedade,	 através	 das	 tecnologias	 de
informação	e	comunicação;	d)	fortalecer	as	decisões	nos	diversos	níveis	de	governo,
principalmente	 o	 municipal,	 através	 da	 exigência	 da	 descentralização	 política	 e
econômica;	 e)	 a	 melhora	 dos	 sistemas	 regulatórios	 com	 o	 objetivo	 de	 propiciar	 a
cooperação	 entre	 os	 setores	 público	 e	 privado;	 f)	 estabelecer	 formas	 de	 acesso	 aos
cidadãos	 à	 decisão,	 à	 implementação	 e	 ao	 controle,	 assegurando	 a	 participação	 e	 a
transparência;	 g)	 fortalecer	 a	 cooperação	 entre	 o	 Estado	 e	 as	 organizações	 da
sociedade	civil.	

Essa	 relação	 entre	 a	 democracia	 social	 e	 a	 eficiência	 deve	 encontrar	 seu	 equilíbrio
nesses	novos	espaços	de	atuação	administrativa,	cujos	objetivos	traçados	devem	estar
vinculados	 aos	 dispositivos	 constitucionais5.	 Isso	 quer	 dizer	 também	 que	 a	 nova
vertente	assumida	pelo	Estado	contemporâneo,	o	paradigma	regulador,	deve	inserir	na
sua	 sistemática	 os	 novos	 conceitos-chave	 da	 dogmática	 juspublicística	 democrática:
flexibilidade,	 publicidade,	 responsabilidade,	 transparência	 e	 socialidade6.	 Conforme
ensina	Daniela	(2009,	p.	100/101)

através	 do	 processo	 de	 democratização	 do	 Estado,	 a	 fragmentação
administrativa	 vem	 acompanhada	 de	 uma	 transferência	 de	 poderes	 de
decisão	 político-administrativos	 ou,	 tão	 somente,	 administrativos,
garantidos	 por	 um	 conjunto	 de	 normas	 e	 princípios	 previstos	 pela	 própria
Constituição.	 Desta	 forma,	 a	 Constituição	 passa	 a	 garantir	 espaços	 de
fragmentação	 decisória	 e	 administrativa,	 como	 um	 dos	 pressupostos	 do
próprio	processo	de	abertura	democrática.	A	previsão	constitucional	deste
processo	 fragmentário	 da	 Administração	 Pública	 vem	 acompanhado	 da
previsão	 de	 maior	 competência	 decisória	 dos	 órgãos	 e	 das	 pessoas
jurídicas/coletivas	e	também	de	uma	maior	participação	da	sociedade	civil
local,	 seja	 através	 de	 consultas	 à	 própria	 população,	 seja	 através	 de
parcerias	 entre	o	poder	público	e	a	 iniciativa	privada,	na	busca	por	uma
melhor	prestação	de	serviços.	(grifo	nosso)

Essa	nova	conjuntura	do	Estado	brasileiro,	promovida	pelo	novo	constitucionalismo,
coloca	 a	 Administração	 Pública	 imiscuída	 nos	 seguintes	 princípios:	 a)	 Pluralismo,
com	 a	 criação	 de	 diversos	 centros	 de	 decisão	 administrativa,	 sob	 a	 tutela	 da



juridicidade;	b)	socialidade,	vista	no	dever	de	concretização	do	bem-estar	coletivo	e
individual,	tendo	o	princípio	da	dignidade	da	pessoa	humana	como	núcleo	central	do
sistema;	 e	 c)	 democracia,	 agora	 também	 perceptível	 no	 âmbito	 da	 Administração
Pública,	 consubstanciada:	 I)	 “na	participação	 (objetiva	 e	 subjetiva)	 dos	 cidadãos	no
processo	de	decisões	administrativas”;	 II)	na	 legitimidade	e	validade	das	decisões	e
escolhas	 do	 administrador	 ao	 bloco	 de	 legalidade	 (juridicidade);	 III)	 na
“procedimentalização	 dos	 processos	 decisórios”,	 o	 que	 implica	 uma	 administração
mais	 voltada	 aos	 princípios	 da	 publicidade	 e	 da	 participação	 (FREITAS,	 2009,	 p.
101).

Bandeira	 de	 Freitas	 (2009,	 p.	 96)	 afirma	 ainda	 que	 esses	 princípios	 políticos-
administrativos	 têm	 base	 no:	 a)	 pluralismo	 organizacional,	 decorrente	 de	 um
pluralismo	político,	o	qual	a	nossa	Constituição	democrática	prevê	como	fundamento
da	República	Federativa	 do	Brasil;	 b)	 “reconhecimento	 da	 autonomia	 como	valor	 e
princípio	 constitucional”,	 perceptível	 na	 autoadministração	 e	 autogoverno;	 c)
“reconhecimento	da	participação	dos	cidadãos	nas	decisões	administrativas	que	 lhes
digam	 respeito	 também	 como	 princípio	 constitucional”;	 d)	 “em	 uma	 maior
legitimidade	 funcional	 e	 decisória	 da	 Administração	 Pública”,	 em	 virtude	 da
ampliação	 da	 passagem	 de	 uma	 legalidade	 formal	 para	 a	 juridicidade,	 formada	 por
regras	 e	 princípios	 constitucionais;	 d)	 na	 superação	 do	 princípio	 da	 supremacia	 do
interesse	público	sobre	o	privado7.

A	 ideia	 do	 pluralismo	 surgiu	 da	 decadência	 do	 sistema	 jurídico	 monista,	 cuja
decorrência	 recorre	 ao	Estado	moderno	 e	 está	 pautado	no	Estado	 como	 fonte	 única
(monopólio)	da	criação	normativa.	Nas	sociedades	contemporâneas,	o	Estado	abre	o
sistema	 jurídico	 ao	 espaço	 público	 para	 a	 atuação	 dos	 diversos	 atores	 sociais
(FREITAS,	2009,	p.	109).	

Há	 a	 superação	 da	 autolegitimação	 do	 sistema	 jurídico,	 o	 qual	 era	 pautado	 pelo
sistema	legal-racional,	que	prezava	pela	legitimação	formal	do	direito,	de	acordo	com
o	 seu	 processo	 de	 criação,	 ausente	 da	 esfera	 externa	 ao	 seu	 domínio,	 para	 uma
heterolegitimação,	cujo	fundamento	racional	é	buscado	tanto	na	esfera	pública	quanto
pelas	informações	perpassadas	pelos	diversos	sistemas	sociais	autônomos8.

No	 pluralismo,	 o	 Estado	 aceita	 outras	 fontes	 do	 direito,	 em	 diversos	 níveis,	 assim
como	 delega	 suas	 competências	 regulatórias,	 ciente	 das	 suas	 limitações.	 Por	 outro
lado,	Chevallier	afirma	que	o	direito	monológico	da	modernidade,	com	base	em	um
modelo	hierárquico	e	piramidal,	é	precedido	por	um	direito	dialógico,	repousando	na
“transitividade”	e	com	base	horizontal,	em	forma	de	rede	(2009,	p.	144/145).	

No	 entanto,	 essa	mudança	 de	modelo	 deve	 decorrer	 da	 vontade	 estatal	 em	 atribuir



competência	 (procedimento	 de	 concordância)	 às	 entidades	 autônomas	 para	 atuar
aberta	à	sociedade,	mas	sob	o	seu	controle.	Isso	serviria	como	uma	forma	de	o	Estado
manter	a	posição	central	e	garantir	a	coesão	social	perante	os	efeitos	desestruturantes
da	globalização	(2009,	p.	155).		

Há	 uma	 tendência	 no	 mundo	 contemporâneo	 da	 ação	 estatal	 menos	 agressiva,
coercitiva	 e	 repressiva	 em	 troca	 da	 adoção	 de	 estímulos	 à	 obtenção	 dos	 resultados
pretendidos.	O	direito	moderno,	visto	como	uma	ordem	de	coerção9	em	um	sistema
piramidal,	 no	 qual	 o	 Estado	 é	 sede	 de	 toda	 a	 juridicidade,	 dá	 lugar	 a	 um	 sistema
caracterizado	por	ser	um	direito	entrelaçado	e	em	rede,	sob	diversas	fontes,	em	que	há
uma	interação	estatal	com	os	diversos	atores	sociais,	sendo	imprescindível	um	sistema
aberto,	plural	e	flexível	(CHEVALLIER,	2009,	p.	166)10.

A	 democracia	 pluralista11	 e	 participativa	 pressupõe	 a	 abertura	 democrática	 da
Administração	Pública,	que	tem	como	fundamento	a	rejeição	aos	modelos	clássicos	e
centralizados,	assim	como	o	do	modelo	do	Estado	Social,	 ineficiente	na	prestação	e
universalização	dos	serviços	públicos.	Assim,	ocorre	–	amplia-se	–	a	descentralização
e	 fragmentação	 administrativa	 com	 uma	 progressiva	 abertura	 democrática.	 No
entanto,	essa	vertente,	pelos	paradigmas	“modernos”	dos	sistemas	político	e	jurídico,
sofre	um	déficit	de	 legitimidade	e,	por	 isso,	 a	um	só	 tempo,	 concede	à	 sociedade	a
possibilidade	de	 prestar	 serviços	 públicos	 e	 atuar	 na	 atividade	 econômica,	mas,	 por
outro	 lado,	 se	abre	a	essa	mesma	sociedade	para	que	ela	participe	dos	processos	de
decisão	 política	 e/ou	 administrativa.	 Isso	 pressupõe	 e	 acarreta	 uma	 maior
responsabilidade	da	sociedade	não	só	na	prestação	e	atuação	na	atividade	econômica
(sentido	amplo)	como	também	na	própria	gestão	democrática	da	“coisa	pública”	(res
publica).

Poderíamos	dizer	que	há	uma	descentralização	e	fragmentação	do	Estado	no	sentido
de	acompanhar	a	pluralidade	e	complexidade	cada	vez	mais	acentuada	na	sociedade.
Entretanto,	essa	busca	para	acompanhar	a	sociedade,	a	estar	mais	perto	do	cidadão	–
tal	como	este	ocorreu	na	época	do	Estado	Social	–,	acarreta	uma	crise	de	legitimidade,
normalmente	observável	pelo	paradigma	estatal	superado.

Da	 mesma	 forma	 que	 o	 ente	 político	 necessita	 evoluir	 para	 acompanhar	 o
desenvolvimento,	pluralidade	e	complexidade	 social;	 a	 legitimidade	e	o	conceito	de
democracia	 evoluem	 para	 acompanhar	 essa	mesma	 sociedade:	 se	 no	 Estado	 Social
buscou	estar	mais	próximo	ao	cidadão,	no	modelo	Regulador	aproxima-se	ainda	mais
do	 cidadão/sociedade,	 só	 que	 agora	 com	 a	 convocação	 destes	 a	 atuar	 no	 lugar	 do
próprio	Estado	ou	com	a	ajuda	na	consecução	do	interesse	público,	sob	a	fiscalização
e	direcionamento	estatal.



Nesse	sentido,	Estado	democrático	contemporâneo	é	fundado	sob	os	pressupostos	da
Administração	 Pública	 dialógica,	 sob	 um	 direito	 flexível,	 a	 Administração	 Pública
participativa	e	a	legitimação	pelo	procedimento	democrático	da	função	administrativa.
E	sem	abandonar	os	direitos	alcançados	no	Estado	de	bem-estar,	 acrescenta	ao	ente
político	o	pluralismo	dos	poderes	políticos	e	administrativos	e,	por	conseguinte,	um
pluralismo	na	organização	da	Administração	Pública	e	a	divisão	político-territorial	do
Estado.

A	ascensão	da	democracia	 substantiva	 através	da	participação	da	 sociedade	civil	 na
Administração	Pública,	 seja	por	meio	da	prestação	da	 atividade	 econômica	 (sentido
amplo)	seja	pela	participação	nos	processos	políticos	de	decisão,	representa	uma	das
principais	transformações	da	Administração	Pública	no	final	do	século	XX	e	acarreta
a	sua	responsabilização	pública.	Essa	nova	Administração,	aberta	à	sociedade,	supera
a	legalidade	estrita	e	segue	em	busca	de	uma	nova	ordem	de	valores,	provenientes	da
ordem	constitucional.

2	A	Administração	Participativa

Em	 virtude	 do	 fracasso	 dos	 modelos	 anteriores,	 decorrente	 da	 crescente	 exclusão
econômica	 e/ou	 social	 de	 parcela	 da	 população,	 da	 crise	 da	 democracia
representativa12	e	do	crescente	 índice	de	corrupção	e	atuação	com	fins	privados	dos
agentes	públicos,	a	prevalência	da	Administração	fechada,	burocrática,	centralizada	e
hierárquica,	 conduzido	 pelo	 exercício	 –	muitas	 vezes	 cego	 –	 da	 imperatividade,	 dá
lugar	 à	 nova	 Administração	 Pública.	 Esse	 novo	 modelo	 busca	 adequar	 essas
inquietações	 com	 a	 sociedade	 do	 mundo	 contemporâneo,	 cada	 vez	 mais	 plural	 e
complexa,	 com	 o	 objetivo	 de	 aproximar	 do	 Estado	 do	 cidadão/sociedade,	 abrir	 a
gestão	pública	a	estes	e	torná-la	mais	eficiente.

Esses	objetivos	só	são	possíveis	em	decorrência	da	nova	concepção	de	gestão	pública,
privilegiadora	 da	 abertura	 democrática,	 com	 o	 direito	 mais	 flexível,	 eficiente	 e
orientado	 pelo	 consenso	 da	 sociedade13.	 Assim,	 a	 Administração	 centralizada	 e
hierárquica	 vai,	 passo	 a	 passo,	 concedendo	 espaço	 para	 uma	 Administração	 mais
horizontal	e	descentralizada,	calcada	no	diálogo	entre	Estado	e	particular.

O	 fator	 jurídico	 essencial	 para	 essa	 mudança	 foi	 a	 constitucionalização	 do	 Direito
Administrativo.	Essa	nova	visão	do	Direito	ocasionou	um	alargamento	dos	limites	do
princípio	 da	 legalidade,	 de	 uma	obediência	 apenas	 ao	 seu	 aspecto	 formal	 para	 uma
vinculação	a	 todo	o	ordenamento	 jurídico,	com	privilégio	da	esfera	axiológica,	cujo
núcleo	central	é	a	dignidade	humana,	a	qual	irá	pautar	e	orientar	a	ação	dos	agentes	do



poder	público.	

O	 neoconstitucionalismo	 (re)introduz	 uma	 visão	 antropocêntrica	 do	 Direito.
Logicamente	 que,	 nessa	 relação	 cíclica	 entre	 Direito	 e	 sociedade,	 esse	 novo
movimento	constitucional	decorreu	de	anseios	sociais	por	mudanças,	as	quais	vieram
com	 o	 objetivo	 de	 ajudar	 na	 evolução	 dessa	 mesma	 sociedade.	 Evoluímos	 nos
aspectos	considerados	negativos	–	ou	que	não	deram	certo	–	no	modelo	administrativo
oitocentista,	mas	 sem	 esquecer	 suas	 vitórias	 e	 conquistas,	 tais	 como	 o	 princípio	 da
legalidade.	 No	 entanto,	 estas	 “vitórias”	 devem	 ser	 lidas,	 interpretadas	 e	 aplicadas
levando	em	consideração	a	sociedade	atual,	contemporânea.

A	cidadania14	ativa	é	corolário	dessa	nova	época.	Nela	busca-se	retirar	o	cidadão	–	e	a
sociedade	–	da	 inércia	no	que	 se	 refere	 à	gestão	pública	para	 chamá-lo	 a	participar
ativamente	 dessa	 Administração	 do	 século	 XXI.	 É	 o	 (re)surgimento	 do	 princípio
republicano15,	o	qual	pode	ser	entendido	de	acordo	com	a	própria	etimologia	da	sua
palavra:	 res	 (coisa)	pública	 (do	povo).	Ou	seja,	o	princípio	 republicano	 tem	em	sua
base	 o	 povo	 como	 detentor	 da	 coisa	 pública,	 e	 nada	 mais	 justo	 o	 “dono”	 ser	 o
principal	ator	da	sua	administração.

Não	 admitir	 essa	 atuação	 seria	 tratar	 os	 particulares	 como	 incapaz	 a	 necessitar	 da
ajuda	Estatal	para	administrar	seus	próprios	bens,	quando	este	(o	Estado),	na	verdade,
tem	como	 função	 se	 abrir	 (à)	 e	 “guiar”	 a	 sociedade	para	 o	 desenvolvimento	 social,
sem	tomar	o	 lugar	daquele	quando	houver	a	possibilidade	de	sua	atuação.	O	Estado
passa	a	ser	o	espaço	de	discussão	e	negociação,	com	a	admissão	dos	diversos	grupos
sociais	e	a	confrontação	dos	pontos	de	vistas	para	se	chegar	a	um	resultado	dialogado.

Dessa	forma,	percebemos	que	essa	nova	Administração	muda	a	forma	de	o	Estado	se
relacionar	 com	 a	 sociedade,	 assim	 como	 daquele	 intervir	 nesse	 meio	 social	 e
econômico:	 a	 atuação/intervenção	 do	 Estado	 só	 se	 justifica	 em	 prol	 dos
indivíduos/sociedade,	 a	 qual	 para	 poder	 ser	 considerada	válida	 deve	obedecer	 a	 um
novo	 leque	 (paradigma)	 valorativo	 presente	 na	 Carta	 Magna,	 quais	 sejam:
participação	 popular,	 transparência/publicidade,	 moralidade,	 motivação,	 eficiência,
impessoalidade,	dentre	outros.

O	 conceito	 de	 soberania,	 nas	 sociedades	 plurais,	 deixa	 de	 ser	 observado	 apenas	 no
pleito	 eleitoral	 (aspecto	 negativo)	 e	 passa	 a	 ser	 observado	 nos	 procedimentos
administrativos,	pela	dimensão	de	interesses	de	cada	cidadão,	com	o	fortalecimento	–
indispensável	 –	 da	 observância	 dos	 valores	 constitucionais	 da	 Administração
Pública16.	 Assim,	 há	 um	 fortalecimento	 da	 soberania	 popular	 quando	 passamos	 a
exigir,	 dentro	 dos	 procedimentos	 estatais,	 a	 observância	 de	 “regras	 do	 jogo”	 que
privilegiem	a	participação,	a	transparência	e	motivação,	para	que	se	possa	resgatar	a



legitimidade	democrática	e	exercer	um	efetivo	controle	social	sobre	os	atos	estatais.

Poderíamos	dizer	que	houve	uma	“virada	cidadã”,	na	qual	se	preza	por	uma	atuação
mais	positiva	(ativa)17	do	cidadão	na	sociedade,	seja	através	dos	processos	de	decisão
(de	 escolha)	 seja	 através	 do	 controle	 social,	 ou	 ainda	 por	 meio	 da	 prestação	 de
serviços	públicos	ou	de	interesse	público	por	particulares,	em	detrimento	da	atuação
negativa,	auferível	apenas	no	pleito	eleitoral.

No	entanto,	na	busca	de	alcançar	essas	finalidades	descritas	acima,	decorrentes	dessa
mudança	 de	 atuação	 estatal,	 o	 Estado	 precisou	 fragmentar-se,	 descentralizar,	 o	 que
acabou	 por	 diluir	 (aparente	 e	 superficialmente)	 a	 sua	 legitimidade/justificação
democrática	 –	 pautada,	 conforme	 a	 doutrina	 do	 Estado	 moderno,	 em	 critérios
representativos	 -,	 o	 que	 culminou	 na	 argumentação	 do	 déficit	 de	 legitimidade.
Entretanto,	a	democracia	participativa	vem	exatamente	suprir	essa	necessidade:	como
o	“déficit	democrático”	surgiu	em	decorrência	da	tentativa	de	aproximação	e	abertura
estatal	 ao	 cidadão,	 este	 tem	 de	 fazer	 parte	 do	 processo	 de	 decisão	 como	 forma	 de
qualificar/legitimar	o	processo	decisório,	sob	pena	de	construirmos	um	ordenamento
pautado	“apenas”	na	eficiência18.

Lembre-se	 que	o	 paradigma	da	 democracia	 representativa	 foi	moldado	na	 época	da
Revolução	Francesa.	E	com	o	passar	do	tempo,	percebeu-se	que	o	mito	a	qual	ela	se
baseava	(o	representante	estaria	no	poder	para	defender	os	interesses	do	representado)
não	passa	de	uma	falácia.	José	Afonso	da	Silva	(2007,	p.	45)	 já	havia	afirmado	–	e
concordamos	com	a	posição	do	doutrinador	–	consistir	a	democracia	em	um	regime
pautado	nos	princípios	da	soberania	popular	e	da	democracia	participativa;	apenas	na
impossibilidade	deste	princípio	surgiria	o	princípio	da	representação	como	subsidiário
a	se	atingir	os	fins	propostos	pela	democracia.

Entendemos	 que	 a	 reprodução	 do	 discurso	 da	 prevalência	 da	 democracia
representativa	 sob	 a	 participativa	 quando	 há	 métodos	 possíveis	 de	 se	 atingir	 este
modelo	democrático,	através	da	participação	semidireta,	não	pode	ser	levada	adiante,
sob	pena	de	desconstruir	a	ideia	do	modelo	democrático	ocidental	contemporâneo.

Pode-se	 argumentar	 sobre	 a	 eficiência	 dos	 métodos	 (meios)	 utilizados	 para	 a
democracia	participativa	ou	ainda	a	sua	impossibilidade,	mas	a	sua	base	e	finalidade	é
indiscutível	dentro	do	conceito	de	democracia	construído	pelo	ocidente.	A	verdade	é
que	a	democracia	representativa	serviu	–	e	ainda	serve	–	como	um	discurso	retórico	e
simbólico	para	a	sociedade.	Mas	é	incabível	defender,	conforme	da	ideia	e	conceito	de
democracia,	 a	 prevalência	 de	 um	 modelo	 representativo	 quando	 houver	 a
possibilidade	 de	 implantação	 de	 uma	 maior	 participação	 da	 sociedade	 na	 gestão
pública.



Não	 quero	 dizer	 que	 a	 democracia	 participativa	 direta,	 conforme	 o	 modelo	 de
Ateniense,	é	a	solução,	até	mesmo	pela	sua	impossibilidade,	no	mundo	atual.	Mas,	a
participação	 democrática,	 seja	 direta	 ou	 semidireta,	 deve	 ser	 obrigatória,	 quando
necessária,	 ou	 imposta	 e/ou	 incentivada	 quando	 possível,	 a	 qual	 permite	 uma
emancipação	 do	 indivíduo	 e	 responsabilização	 social	 pelas	 escolhas.	 Para	 isso,	 no
mundo	contemporâneo	a	internet	atua	de	forma	decisiva	quando	aumenta	os	canais	de
comunicação	entre	a	sociedade	e	Estado19.

A	 internet	 amplia	 o	 espaço	 público	 tanto	 para	 debates	 quanto	 para	 controle	 da
administração.	Não	há	a	possibilidade	 (ainda)	de	ocorrer	uma	democracia	direta,	 tal
como	havia	na	Grécia	antiga	e	preconizava	Rousseau,	mas	temos	total	possibilidade
de,	 em	 diversos	 momentos,	 aplicarmos	 (ou	 tentarmos	 aplicar)	 a	 democracia
participativa/substantiva	semidireta,	dentro	das	“regras	do	jogo”	de	um	ordenamento
jurídico	positivado.

A	 democracia	 deliberativa,	 a	 qual	 se	 caracteriza	 como	 uma	 espécie	 da	 democracia
participativa,	 consiste	 na	 deliberação/discussão	 dos	 problemas	 e	 situações	 	 de
interesse	geral	para	a	tomada	de	decisão.	A	discussão	(debate)	pública	não	pode	mais
se	 restringir	 apenas	 aos	 espaços	 reservados	 pelo	modelo	 representativo,	 tal	 como	 o
parlamento,	assembleias	etc.,	e	nem	ser	um	privilégio	dos	eleitos,	os	quais	conduzirão
o	processo	decisório	sem	levar	em	consideração	e	nem	escutar	a	sociedade	sobre	seus
principais	 problemas,	 interesses	 e	 anseios.	 É	 necessária,	 nesse	 novo	 século,	 a
ampliação	 desses	 espaços	 públicos	 para	 a	 sociedade,	 para	 que	 o	 cidadão	 possa
participar	ativamente	desse	processo	decisório,	em	que	suas	colocações	e	observações
sejam	visualizadas	e	levadas	em	consideração.

Da	mesma	 forma	 que	 houve	 uma	 descentralização	 da	 organização	 administrativa	 e
política	e	das	funções	estatais,	o	princípio	democrático,	como	base	da	ideia	de	Estado
de	Direito	e	entrelaçado	com	o	conceito	de	sociedade,	também	é	refeito,	revisto	e/ou
revisado.	Não	há	como	haver	a	 legitimação	de	um	“novo”	 sistema	 jurídico/político,
fragmentado	e	descentralizado,	pelo	modelo	democrático	do	século	passado.

Dessa	 forma,	 na	 problemática	 apresentada	 na	 área	 jurídica,	 chegaríamos	 a	 dois
resultados:	ou	o	direito	estaria	acima	das	demais	ciências	sociais,	sem	se	misturar	com
estas	e,	por	consequência,	não	acompanhar	a	evolução	do	mundo.	E	assim	o	déficit
democrático	 seria	 intransponível.	 Ou	 o	 direito	 procura	 acompanhar	 as	 inovações,
anseios	 e	 evolução	 da	 sociedade,	 mas	 sem	 fugir	 das	 suas	 bases	 e,	 para	 isso,	 será
necessário	a	mudança	de	paradigma	da	democracia	representativa	para	a	democracia
participativa20.

A	 democracia	 representativa	 é	 insuficiente	 para	 acompanhar	 a	 sociedade	 do	 novo



século.	 A	 democracia	 participativa	 pugna	 pela	 reintrodução	 do	 cidadão	 no	 jogo
político,	no	jogo	de	poder	do	Estado,	sendo	fundamental	para	a	reconstrução	do	tecido
democrático	 rasgado,	 defasado,	 perdido	 em	 face	 das	 insuficiências	 daquele	modelo
democrático.

Não	quero	dizer	 que	 superamos	 a	democracia	 representativa,	 apenas	que,	 apesar	 de
ser	 necessário	 manter	 as	 bases	 desta,	 há	 a	 necessidade	 de	 evoluirmos	 para	 a
democracia	 participativa,	 deliberativa	 e	 substantiva,	 sob	 pena	 de	 criarmos	 um
ordenamento	 jurídico	 cuja	 coerção	 prevalece	 sob	 a	 própria	 liberdade	 política	 e	 a
cidadania21.

Assim,	 há	 uma	 pressão	 da	 sociedade	 para	 que	 haja	 a	 instituição	 de	 procedimentos
deliberativos	com	o	objetivo	de	preencher	as	 lacunas	do	déficit	democrático	surgido
na	 contemporaneidade,	 através	 da	 possibilidade	 dos	 cidadãos	 influenciarem	 nas
escolhas	coletivas	e	na	tomada	de	consciência	nas	escolhas	públicas.

Nessa	 esteira,	 os	 procedimentos	 próprios	 do	 modelo	 representativo	 são	 reforçados
pela	deliberação	com	os	diversos	atores	 sociais	 antes	da	 tomada	de	decisão.	Com	a
abertura	democrática,	os	representantes	perdem	o	monopólio	deliberativo	e	passam	a
ver	 constituído	 esse	momento	 não	mais	 de	 forma	 fechada	 no	 órgão,	mas	 de	 forma
aberta,	 sob	 os	 paradigmas	 da	 participação,	 transparência,	 publicidade,	moralidade	 e
etc.

Jacques	Chevallier	(2009,	p.	225)	afirma	que	esse	modelo	deliberativo	(da	democracia
participativa)	 tem	na	base	duas	crenças:	a)	“a	crença	na	virtude	da	abertura	do	 jogo
político”,	no	qual,	com	a	expansão	deliberativa,	aos	cidadãos	é	possibilitado	ingressar
no	jogo	político	e	passar	a	participar	do	processo	de	escolhas	coletivas;	b)	crença	“nas
virtudes	da	discussão”,	a	discussão	pressionaria	as	autoridades	a	tomar	decisões	mais
responsáveis,	 orientadas	 para	 o	 consenso	 e	 a	 justificar	 sua	 posição	 por	 meio	 dos
procedimentos	 de	 argumentação,	 levando	 em	 consideração	 os	 pontos	 de	 vistas
levantados	 no	 processo	 deliberativo;	 o	 que	 corresponderia	 a	 procedimentos
discursivos	racionais,	que	garantiriam	a	legitimidade	decisória	do	sistema.

Nesse	 sentido,	 estariam	 presentes	 os	 próprios	 fundamentos	 da	 democracia:	 a
confrontação	 permanente	 de	 opiniões	 (debates,	 discussão,	 deliberação)	 sobre	 as
escolhas	coletivas,	 através	de	procedimentos	 instituídos	para	essa	 finalidade.	E	esse
processo	democrático	é,	na	sociedade	atual,	o	que	carrega	a	legitimação	do	sistema.

Não	é	coincidência	a	regulação	econômica	e	a	luta	pela	democratização	da	sociedade
ocorrer	 na	 mesma	 época	 da	 história.	 Seria	 um	 contrassenso	 entender	 a	 regulação
econômica	 atual,	 a	 qual	 inova	 em	 relação	 à	 tradicional,	 sem	 introduzir	 a	 esta	 as



mudanças	democráticas	tão	buscadas	pela	sociedade.

O	 próprio	Conselho	 de	Reforma	 do	Estado	 brasileiro,	 cuja	 finalidade	 era	 debater	 e
oferecer	sugestões	à	Câmara,	no	que	se	refere	à	reforma	do	Estado	ocorrida	em	1995,
coloca	como	objetivo	da	Reforma	ocorrida	na	década	de	90	(a	passagem	de	o	Estado
Social	 para	 o	 Estado	 Regulador)	 a	 reformulação	 da	 Administração	 Pública,	 das
relações	 entre	 Estado	 e	 sociedade,	 para	 um	 governo	 mais	 democrático	 e	 menos
autoritário22.

No	 discurso	 do	Presidente	 da	República,	 Fernando	Henrique	Cardoso,	 proferido	 na
solenidade	 de	 instalação	 do	 Conselho	 de	 Reforma	 do	 Estado,	 ele	 ressalta	 a
importância	 da	 democracia	 participativa	 na	 nova	 Administração	 gerencial,	 com	 a
necessidade	de	serem	ouvidos	os	diversos	setores	da	sociedade,	os	quais	sustentam	o
próprio	Estado	moderno23.

Na	 recomendação	 de	 31	 de	 maio	 de	 1996,	 do	 Conselho	 da	 Reforma	 do	 Estado,
afirma-se	a	decadência	do	sistema	burocratizante	do	antigo	estativos	e	a	necessidade
de	 substituição	 por	 um	 Estado	 menos	 intervencionista,	 o	 regulador,	 sob	 novos
critérios	 e	 formatos	 mais	 democráticos.	 E	 afirma	 que	 “a	 regulação	 democrática	 é
aquela	 que	 confere	 amplo	 acesso	 das	 partes	 interessadas	 ao	 ente	 regulador	 e	 plena
transparência	 às	 suas	 decisões.”.	 Ademais,	 recomenda	 a	 observação,	 na	 elaboração
dos	 anteprojetos	de	 lei	 da	 criação	das	 agências,	 dos	 seguintes	princípios:	 a)	 “ampla
publicidade	 das	 normas	 pertinentes	 ao	 ente	 regulador,	 de	 seus	 procedimentos	 e
decisões	e	de	seus	relatórios	de	atividade,	ressalvadas	as	hipóteses	de	sigilo	previstas
em	lei”;	b)	“celeridade	processual	e	simplificação	das	relações	mantidas	entre	o	ente
regulador	e	os	consumidores,	usuários	 e	 investidores”;	 c)	 “participação	de	usuários,
consumidores	e	investidores	no	processo	de	elaboração	de	normas	regulamentares,	em
audiências	públicas,	na	forma	que	vier	a	ser	regulada	em	lei.”;	dentre	outros24.

Em	suma,	a	Administração	Pública	se	torna	o	local,	o	espaço	público,	para	essa	nova
democracia	 participativa	 ao	 outorgar	 à	 sociedade	 e	 ao	 cidadão	 espaço	 –	 cada	 vez
maior	 –	 não	 só	 para	 participar	 da	 (e	 controlar	 a)	 gestão	 da	 coisa	 pública	 e	 para	 o
auxílio	 da	 tomada	 de	 decisão	 de	 interesse	 público,	 mas	 também	 na	 prestação	 dos
serviços	públicos	e	de	interesse	público.	E,	assim,	preenche-se	a	lacuna	deixada	pela
democracia	representativa.

3	A	legitimação	pelo	procedimento	democrático	na	(da)	função	administrativa

O	 neoconstitucionalismo	 e	 a	 volta	 da	 esfera	 axiológica	 no	 Direito,	 através	 da



dignidade	 humana	 como	 centro	 do	 ordenamento	 jurídico,	 renova	 toda	 a	 dimensão
jurídica/política	 e	 social	 do	 Estado	 e,	 por	 conseguinte,	 a	 esfera	 decisória	 da
Administração	 Pública.	 O	 princípio	 da	 legalidade,	 um	 dos	 princípios	 basilares	 do
Direito	Administrativo,	é	alargado	para	abarcar	as	regras	e	princípios	fundamentais	do
sistema,	em	especial	o	campo	da	moral25	e	da	ética	(juridicidade).

A	 crise	 da	 legalidade	 e	 do	 legislador	 clássico26	 tem	 como	 consequência	 a
“diminuição”	das	funções	do	Poder	Legislativo	e	crescimento	do	Poder	Executivo	e,
por	 conseguinte,	 uma	 “redistribuição”	 das	 funções	 estatais27.	 Com	 o	 aumento	 da
competência	do	Poder	Executivo,	no	exercício	da	sua	 função,	que	antes	permanecia
ao	 parlamento,	 há	 também	 uma	 redistribuição	 da	 necessidade	 de	 legitimação
democrática.	Se	antes	cabia	ao	Executivo	apenas	aplicar	os	ditames	legais,	auferível
na	esfera	pública	democrática	parlamentar,	sob	pena	de	atuar	contra	a	“vontade	geral”
e,	 pois,	 contra	 a	 própria	 democracia;	 agora,	 com	 a	 “diminuição”	 das	 funções
parlamentares,	e,	por	conseguinte,	a	diluição	da	sua	função	para	os	demais	poderes,	há
também	 uma	 abertura,	 espaçamento	 do	 aspecto	 democrático	 do	 Parlamento	 para	 o
Poder	Executivo	–	e	porque	não	para	os	demais	poderes.	Ou	seja,	com	a	redistribuição
das	 funções	 e	 aumento	 das	 competências	 estatais	 –	 principalmente	 o	 “aumento”	 e
complexidade	da	função	executiva	–,	os	demais	poderes	passaram	a	assumir	funções
que	antes	seriam	reservadas	ao	Parlamento	e	que,	agora,	precisam	se	(re)legitimar.

A	 legitimidade	 das	 decisões	 administrativas,	 reduzida	 ao	 princípio	 da	 legalidade	 na
democracia	 liberal	 e	 doutrinas	 positivistas28,	 evolui	 para	 acompanhar	 as	 mudanças
jurídicas,	 políticas	 e	 sociais,	 e	 reduzir	 as	 tensões	 geradas	 a	 partir	 da	 sociedade
contemporânea.	 Isso	 implica	 alterar	 os	 paradigmas	 da	 legitimidade	 e	 legalidade
decisória	 da	 Administração	 oitocentista	 ao	 ampliar	 as	 bases	 organizacionais	 e
funcionais	das	estruturas	públicas	do	Estado29.

As	 funções	 da	 Administração	 Pública	 transferidas	 do	 Legislativo	 muda	 a	 forma
daquela	 se	 relacionar	 com	o	 cidadão,	 sendo	necessário,	 no	 âmbito	 fático,	 se	 abrir	 à
sociedade,	 e	 no	 âmbito	 jurídico,	 estar	 vinculada	 não	 mais	 apenas	 à	 lei,	 mas	 aos
valores	plurais	e	democráticos,	especialmente	aqueles	decorrentes	do	regime	jurídico
constitucional	e	dos	princípios	gerais	do	direito	administrativo.

Essa	busca	pela	concretização	dos	princípios	do	sistema	e	emancipação	do	homem	e
da	 sociedade,	 causa	 e	 consequência	 da	 descentralização	 e	 fragmentação
administrativa,	 tem	 na	 base	 o	 princípio	 do	 pluralismo	 e	 da	 gestão	 participativa	 de
interesses	 individuais	 e	 coletivos.	 Nesse	 sentido,	 em	 virtude	 de	 estruturação,
organização	 e	 funcionalidade	 da	 nova	 Administração	 Pública,	 é	 necessário	 criar
arranjos	 institucionais	 vinculados	 à	 dimensão	 axiológica	 constitucional,
especificamente	 o	 entrelaçamento	 entre	 o	 princípio	 democrático	 e	 a	 dignidade	 da



pessoa	humana.

Ao	acompanhar	a	realidade	fracionada	e	plural,	a	Administração	Pública	também	se
fragmenta	 e	 se	 pluraliza	 para	 passar	 a	 admitir	 os	 vários	 interesses	 e	 valores	 nos
processos	de	decisão.	Os	procedimentos	passam	a	adquirir	função	essencial,	pois,	será
através	 do	 seu	 rito	 participativo	 que	 a	 moral	 e	 os	 princípios	 constitucionais	 serão
incluídos	 e	 concretizados	 no	 ordenamento	 com	 o	 objetivo	 de	 se	 alcançar	 decisões
mais	 justas.	 Daniela	 Bandeira	 de	 Freitas30	 afirma	 que	 essa	 nova	 análise	 da
legitimidade,	 decorrente	 dessa	 pluralização	 da	 Administração	 Pública,	 é	 essencial
para	 a	 garantia	 dos	 princípios	 da	 liberdade,	 igualdade	 e	 dignidade	 humana,	 assim
como	ao	princípio	ético,	moral	e	“jurídico-constitucional	da	justiça”,	dentro	da	nova
Administração	Pública.

O	 processo	 passa	 a	 ser	 o	 espaço	 público	 de	 diálogos,	 conflitos	 e	 acordos	 entre	 a
Administração	e	os	interessados,	o	qual	permite	o	diálogo	e	consenso	entre	ambos;	e,
para	a	Administração,	a	ampliação	das	informações	e,	por	consequente,	a	ponderação
da	 situação	 fática	 para	 a	 concretização	 do	 interesse	 público.	 	 A	 participação	 nos
procedimentos	 (princípio	 democrático)	 deve	 ser	 visto	 como	 um	 princípio	 de
organização31:	 ela	 orienta	 as	 estruturas	 administrativas	 a	 se	 reorganizar,	 reformular,
para	acompanhar	a	evolução	social	e	 institucionalizar,	 incentivar	e	aceitar,	de	modo
crescente,	 a	 participação	 ativa	 da	 sociedade	 nos	 processos	 de	 decisão	 (FREITAS,
2009,	p.	120).

O	modelo	representativo	será	essencial	para	manter	a	legitimidade	interna	(legalidade)
das	 estruturas	 e	 dos	 órgãos	 administrativos:	 permitirá	 a	 abertura	 democrática	 na
institucionalização	 de	 procedimentos	 participativos	 decisórios,	 garantindo	 o
fortalecimento	 da	 legitimidade	 democrática32.	 Faz	 parte	 da	 evolução	 da
Administração	 unilateral,	 autoritária	 e	 hierárquica	 para	 uma	 nova	 Administração
participativa,	dialógica,	horizontal	e	democrática.

Por	 isso,	 a	 importância	 da	 procedimentalização	 da	 Administração	 Pública.	 Esta
consiste	exatamente	na	observância	dos	meios	para	se	chegar	a	determinado	fim	com
o	 intuito	 de	 justificar	 a	 ação	 estatal	 e	 aprimorar	 o	 seu	 controle.	 Será	 através	 da
abertura	procedimental	que	a	administração	irá	interagir	com	o	meio	social	e	legitimar
a	 sua	 atuação.	 Os	 procedimentos,	 conforme	 ensina	 Chevallier,	 tem	 uma	 dupla
finalidade:	se	por	um	lado,	permite	garantir	uma	maior	aceitabilidade	social	e	eficácia
da	 ação	 pública	 ao	 permitir	 o	 debate	 no	 qual	 se	 delimitará	 todas	 as	 expectativas
sociais,	com	a	informação	necessária;	por	outro	lado,	os	procedimentos	deliberativos
têm	a	função	de	legitimar	o	sistema,	pois	eles	garantem	que	os	diversos	interesses	em
jogo	 sejam	 expressos	 e	 levados	 em	 consideração	 através	 de	 um	 debate	 público,
permitindo	a	construção	do	consenso	em	torno	da	ação	pública	(CHEVALLIER,	2009,



p.	227).	Chevallier	(2009,	p.	31)	ensina	que

Por	 outro	 lado,	 algum	 déficit	 de	 legitimidade,	 que	 por	 acaso	 possa
teoricamente	 ser	 apontado,	 em	 razão	 da	 norma	 não	 ter	 sido	 produto	 dos
colegiados	 parlamentares,	 sobejamente	 se	 compensa	 pelo	 acréscimo	 de
legitimidade	obtido	pela	introdução	de	maior	densidade	consensual	em	sua
elaboração	 (validade),	 em	 sua	 aplicação	 (eficácia)	 e,	 ainda,	 no
acompanhamento	 dos	 resultados	 (efetividade).	 A	 essas	 vantagens	 da
consensualidade	 se	 acresce	 ainda,	 no	 plano	 da	 efetividade,	 a	 menor
resistência	 da	 sociedade	 ao	 cumprimento	 de	 normas,	 cuja	 elaboração	 se
processou	 com	 uma	 saudável	 abertura	 participativa,	 notadamente	 em	 se
tratando	de	setores	em	que	se	agitam	interesses	bastantes	específicos.	(...)	a
consensualidade	é	uma	garantia	de	celeridade,	de	precisão	e	de	acerto	–	em
uma	palavra,	de	eficiência	-,	que	é	o	que	a	sociedade	espera	do	Direito	em
tempos	de	globalização.

Conforme	Habermas	 (1997,	p.	214),	 é	 justamente	através	da	 institucionalização	dos
procedimentos	 racional33	 e	 argumentativo	 o	 campo	 onde	 a	 força	 legitimadora	 da
sociedade	atual	se	situa.	A	moral	adquire	aqui	papel	essencial,	pois	é	ela	o	requisito
essencial	para	“saber”	 se	o	procedimento	é	puro	e	 racional	 (HABERMAS,	1997,	p.
216).

Há,	 assim,	 um	 entrelaçamento	 entre	 o	 direito	 e	 a	 moral.	 O	 direito	 positivo
institucionaliza	as	“regras	do	jogo”	e	procedimentos	abertos	a	argumentações	morais.
A	moral,	 por	 sua	 vez,	 emigra	 para	 o	 direito	 positivo	 através	 desses	 procedimentos
argumentativos,	 sem	 perder	 sua	 identidade.	 Dessa	 forma,	 o	 direito	 e	 a	 moral
procedimentalizada	completam-se	mutuamente	(HABERMAS,	1997,	p.	218).

Ademais,	 é	 preciso	 estabilizar	 o	 ponto	 de	 vista	 moral	 dentro	 do	 próprio	 direito
positivo,	 através	 de	 uma	 formação	 imparcial	 de	 juízo	 e	 da	 vontade,	 o	 que	 não	 é
satisfeito	pela	positivação	de	princípios	morais	como	normas	constitucionais,	“pois	se
trata	 precisamente	 de	 contingência	 dos	 conteúdos	 de	 um	 direito	 modificável
arbitrariamente”.	 A	 moralidade	 embutida	 no	 direito	 positivo	 possui	 força
transcendente	 de	 um	 processo	 que	 se	 autorregula	 e	 que	 controla	 a	 sua	 própria
racionalidade.	 A	 legitimação	 decorre,	 pois,	 do	 processo	 de	 fundamentação
(argumentativo)	(1997,	p.	243).

Para	Chevallier	(2009,	p.	177),	a	racionalidade	procedimental	decorre	de	uma	análise
minuciosa	de	todas	as	possibilidades	possíveis	para	escolher	aquela	a	ser	introduzida
no	 sistema,	 sendo	 imprescindíveis	 especialistas	 para	 aperfeiçoar	 a	 realização	 desse
procedimento	 decisório.	 E	 será	 exatamente	 a	 realização	 dessa	 análise,	 levando	 em



consideração	todas	as	expectativas	presentes	na	situação	em	concreto,	que	se	poderá
comprovar	a	imparcialidade	do	juízo	(HABERMAS,	1997,	p.	246).

No	 entanto,	Habermas	 (1997,	 p.	 219)	 entende	 que	 a	 argumentação	 da	moral	 não	 é
ilimitada,	 e	 que	 seus	 limites	 poderiam	 ser	 observados	 tanto	 no	 seu	 plano	 externo
quanto	 interno.	Naquele	 plano,	 são	 limites	 à	 argumentação	moral:	 a)	 as	 “regras	 do
jogo”	estabelecidas	pelo	direito	positivo;	b)	objetivamente,	ao	tema	da	argumentação
e	os	encargos	da	prova;	c)	os	requisitos	para	participação	e	distribuição	de	papeis;	d)
os	 prazos	 de	 decisão.	 Por	 outro	 lado,	 internamente	 à	 moral,	 ela	 segue	 sua	 própria
lógica,	controlando	a	racionalidade.

Por	fim,	caso	seja	apontado	algum	déficit	de	legitimidade	em	virtude	de	determinadas
decisões	 serem	 tomadas	 em	 instâncias	 externas	 ao	 parlamento,	 na	 esfera	 do	 Poder
Executivo,	 esse	 suposto	 déficit	 é	 fortalecido	 pelo	 acréscimo	 de	 legitimidade,
alcançado	 com	 a	 introdução	 dos	 atores	 sociais	 em	 um	 procedimento	 com	 abertura
participativa	voltado	para	a	consensualidade.

Conforme	Habermas	(1997,	247),

o	 modo	 de	 validade	 do	 direito	 aponta,	 não	 somente	 para	 a	 expectativa
política	de	submissão	à	decisão	e	à	coerção,	mas	também	para	a	expectativa
moral	 do	 reconhecimento	 racionalmente	 motivado	 de	 uma	 pretensão	 de
validade	normativa,	a	qual	só	pode	ser	resgatada	através	da	argumentação.

Partindo	 do	 pressuposto	 acima,	 passamos	 a	 analisar	 a	 legitimidade	 decisória	 das
agências	reguladoras,	a	qual	entendemos	decorrer,	conforme	o	defendido	até	agora,	a
partir	de	procedimentos	democráticos	racionais	e	argumentativos,	o	que	possibilitaria
a	introdução	da	moral	no	sistema	jurídico	e	legitimaria	a	atuação	estatal.

Entender	que	a	legitimidade	das	normas	regulatórias,	elaboradas	no	âmbito	do	Poder
Executivo,	decorre	da	observância	das	diretrizes	estabelecidas	em	lei	e	das	prioridades
constantes	 nos	 planos	 de	 desenvolvimento,	 por	 vincular	 e	 limitar	 a	 ação	 daquele
poder,	é	defender	a	legitimidade	com	base	no	sistema	racional-legal	(MATTOS,	2005,
p.5/7),	retirando-lhe	a	esfera	substantiva.

Ora,	defender	que	a	norma	jurídica	regulatória	é	legítima	apenas	por	estar	de	acordo
com	a	política	pública	definida	pelo	Poder	Executivo,	 condizente	com	os	objetivos,
prioridades	 e	 diretrizes	 –	 as	 normas	 programáticas	 –	 do	 texto	 constitucional	 e
aprovados	 pelo	 legislador,	 é	 reduzir	 a	 legitimidade	 ao	 legalismo	 jurídico
(autolegitimação).	 Não	 quero	 dizer	 que	 isso	 não	 é	 requisito	 de	 legitimidade	 das
decisões	normativas.	É!	Mas	não	é	o	único	quando	há	um	déficit	de	legitimidade	no



seu	processo	de	criação.

Por	 isso,	 não	 podemos	 entender	 que	 o	 vínculo	 material	 das	 decisões	 normativas
regulatórias	 decorreria	 “apenas”	 da	 observância,	 em	 conjunto,	 da	 ideologia
constitucional;	 da	 política	 econômica	 estatal	 em	 concordância	 com	 os	 objetivos,
diretrizes	e	prioridades	traçados	nos	planos	de	desenvolvimento,	elaborados	por	Lei.
Lógico	 que	 esses	 são	 critérios	 vinculadores	 da	 competência	 normativa	 do	 Poder
Executivo.	Mas,	a	sua	legitimidade	precisa	resgatar	o	aspecto	democrático	perdido	na
descentralização	 da	 esfera	 decisória	 (para	 atender	 justamente	 os	 anseios	 sociais),
assim	 como	 estar	 condizente	 com	 o	 Direito	 contemporâneo,	 no	 qual	 a	 dignidade
humana	situa-se	no	seu	núcleo	central.

Paulo	Todescan	de	Lessa	Mattos	(2005,	p.	6)	afirma	que	entender	a	 legitimidade	da
capacidade	normativa	a	partir	da	avaliação	do	programa	ideológico	da	Constituição	e
das	políticas	públicas,	assim,	acabaríamos	por	reduzir	o	problema	apenas	à	discussão
de	 como	 essa	 avaliação	 poderia	 ser	 realizada34;	 e,	 por	 fim,	 a	 democracia	 seria
reduzida	aos	controles	meramente	de	resultados.	Por	outro	lado,	o	doutrinador	(2005,
p.	 6)	 defende	 que	 os	 princípios	 constitucionais,	 normas	 programáticas,	 objetivos,
diretrizes	 e	 prioridades	 devem	 constar	 também	 na	 base	 dos	 processos	 deliberativos
sobre	 o	 conteúdo	da	 regulação.	E	 seria	 exatamente	 o	 processo	deliberativo	 racional
(democracia	 procedimental),	 com	 a	 avaliação	 do	 grau	 de	 participação	 pública	 de
interessados,	 as	 condições	 de	 deliberação	 sobre	 os	 efeitos	 produzidos	 sobre	 cada
grupo	 de	 interesse	 e	 a	 forma	 pela	 qual	 as	 decisões	 são	 tomadas	 e	 interessados	 que
permitem	a	avaliação	substantiva	(e	não	formal)	das	normas	produzidas.

Nesse	sentido,	conforme	já	se	expôs,	a	legitimidade	das	normas	regulatórias	não	está
apenas	nos	seus	resultados,	mas	também	na	democratização	do	processo	da	tomada	de
decisão	 administrativa,	 cujo	 pressuposto	 da	 argumentação,	 diálogo,	 motivação	 e
racionalidade	 surgem	 como	 novos	 paradigmas	 e	 serão	 essenciais	 para	 produzir
resultados	mais	céleres,	mais	justos	e	menos	onerosos.

Caso	 o	 procedimento	 decisório	 não	 seja	 aberto	 à	 participação	 e/ou	 a	 lei
deslegalizadora35,	 ao	 criar	 competência	 regulatória	 normativa	 para	 um	 determinado
órgão,	 não	 prever	 e/ou	 vetar	 a	 sua	 possibilidade,	 se	 estaria	 criando	 uma	 decisão
inconstitucional	 e	 um	 espaço	 de	 atuação	 e	 decisão	 arbitrária	 e,	 assim,	 interferir	 na
esfera	de	direitos	dos	indivíduos	(liberdade).

Por	 isso,	 é	 necessário	 haver	 um	 devido	 processo	 constitucional	 substantivo,	 com	 a
observância	 dos	 princípios	 da	 publicidade/transparência,	 eficiência,	 motivação,
proporcionalidade	e	moralidade,	em	que	seja	 levada	em	consideração	a	participação
dos	interessados,	com	a	possibilidade	de	influenciar	diretamente	os	rumos	da	decisão



normativa	 através	 da	 racionalidade	 e	 argumentação36.	 A	 imposição	 da	 norma
regulatória	 sem	 a	 participação	 só	 seria	 justificável	 caso	 exauridas	 todas	 as
possibilidades	de	tentativa	de	se	buscar	um	diálogo	e	consenso,	entre	os	interessados,
devendo	haver	uma	substantiva	motivação.

Portanto,	a	Administração	Pública,	ao	se	descentralizar	e	fragmentar,	criando	órgãos
reguladores	para	determinados	setores	da	economia	e	sociedade,	não	se	está	criando
espaços	arbitrários	de	atuação	do	órgão	regulador,	mas,	pelo	contrário,	está	buscando
aproximar	aquela	atuação	estatal	não	só	do	setor	regulado,	mas	também	de	todos	os
interessados	 naquela	 regulação,	 os	 quais	 terão	 direito	 subjetivo	 a	 participar	 dos
processos	de	decisão.

4	A	Administração	Pública	dialógica37	e	o	direito	flexível

Na	regulação	o	Estado	diminui	a	 intervenção	através	do	poder	extroverso,	como	no
modelo	 interventivo	 clássico.	 Sua	 função	 passa	 a	 consistir	 em	 amortecer	 tensões,
supervisionar	 o	 jogo	 econômico,	 compor	 conflitos,	 manter	 o	 equilíbrio	 do	 setor
regulado	(CHEVALLIER,	2009.	p.	73),	além	de	direcionar	e	harmonizar	a	atuação	do
particular	para	a	consecução	do	interesse	público.	O	Estado	atuará	muito	mais	como
árbitro	do	que	 como	ator	da	 regulação	 e,	 para	 isso,	 é	 fundamental	 ele	 assumir	uma
posição	 de	 neutralidade38,	 de	 arbitragem,	 e	 estar	 em	 uma	 situação	 externa	 ao	 jogo
econômico	(CHEVALLIER,	2009,	p.	73).

A	definição	do	interesse	público	deixa	de	ser	monopólio	do	Estado	para	passar	a	ser
estabelecido	por	um	consenso-negociação	entre	as	agências	reguladoras	e	os	agentes
do	mercado	(setor	empresarial,	consumidor	e	governo).	Não	há	mais	uma	imposição
“de	cima	para	baixo”,	decorrente	de	uma	entidade	fechada,	centralizada	e	hierárquica,
da	definição	do	interesse	público;	este	passa	a	ser	uma	definição	no	sentido	horizontal
através	 de	 um	 processo	 consensual	 e	 comunicativo,	 em	 que	 seja	 valorizada	 a
participação	dos	administrados	no	processo	de	decisão,	dentro	de	uma	Administração
aberta	à	sociedade.

Conforme	Chevallier	(2009,	p.	73),	a	formalização	jurídica	da	regulação	econômica,
consistente	na	regulamentação	(rule-making),	fiscalização	(monitoring),	alocação	dos
direitos	 (adjudication)	 e	 a	 composição	de	 litígios	 (dispute	 resolution),	 	diferencia-se
da	 regulação	 clássica,	 pois	 tem	 como	 pressuposto	 um	 direito	 mais	 maleável,
pragmático,	 flexível,	 elaborado	 em	 uma	 relação	 estreita	 entre	 os	 reguladores	 e
regulados,	 com	a	atuação	do	Estado	no	papel	de	guia	 e	 com	a	contínua	 revisão	em
face	dos	resultados	obtidos.	Isso	decorre	de	uma	tendência	não	só	do	Direito,	mas	da



sociedade	 no	 sentido	 da	 busca	 do	 estreitamento	 da	 relação	 entre	 o	 Estado	 e	 os
particulares	e,	por	conseguinte,	uma	intervenção	cada	vez	menos	agressiva39.

A	 coerção	 estatal	 dá	 lugar	 a	 uma	 nova	 concepção	 de	 ordenamento	 jurídico,	 cujas
novas	 técnicas	 se	 afastam	 da	 rigidez	 normativa	 e	 se	 pautam	 na	 negociação,
flexibilidade40:	 o	 direito	 passa	 a	 ser	 um	 guia,	 direcionamento/objetivo	 a	 ser
seguido/atingido;	 passa	 a	 formular	 recomendações	 a	 serem	 respeitadas,	 sem	 força
obrigatória;	a	ser	um	instrumento	jurídico	combinado	com	as	demais	ciências	para	a
utilização	a	favor	da	sociedade	(CHEVALLIER,	2009,	p.	166).	A	norma	jurídica	tende
a	trocar	o	caráter	imperativo	pelo	busca	da	adesão,	a	aceitação	social,	conferindo-lhe
uma	maior	qualidade	perante	aos	seus	destinatários.

André-Noël	 Roth	 (2010,	 p.	 23)	 afirma	 que	 esse	 ordenamento	 jurídico	 terá	 uma
estrutura	 em	 dois	 níveis:	 o	 primeiro	 nível	 corresponde	 à	 formulação	 dos	 fins;
enquanto	 o	 segundo,	 a	 disposições	 que	 permitam	 decisões	 dedutivas	 e
descentralizadas.	O	autor	afirma	que	o	segundo	nível	é	 responsável	pelas	principais
alterações/inovações	 do	 sistema	 ao	 permitir	 processos	 discursivos	 (e	 racionais,	 de
conteúdo	 material)	 dentro	 de	 sistemas	 sociais	 específicos,	 tal	 como	 a	 economia,
saúde,	 etc.	 Para	 ele,	 “somente	 através	 de	 sistemas	 ‘de	 discursos’	 é	 que	 os
representantes	 dos	 interesses	 afetados	 serão	 dirigidos	 para	 o	 descobrimento	 de
interesses	comuns,	e	encontrarão	as	soluções	que	necessitam”.

Essa	mudança	de	direção,	de	um	direito	coercitivo	para	um	direito	dialógico,	flexível
e/ou	brando,	é	uma	das	decorrências	de	uma	sociedade	cada	vez	mais	governada	pela
ciência,	 através	 de	 aspectos	 técnicos	 da	 vida	 social	 e	 econômica	 (SCHIARATO	 e
PALMA,	2009).	Na	regulação	econômica,	a	competência	técnica	não	atua	mais	com	o
caráter	 repressivo,	 tal	 como	 as	 normas	 jurídicas	 clássicas;	 e	 passa	 a	 depender	 do
acordo	entre	os	interessados	sobre	o	conteúdo	para	alcançar	a	legitimidade.

No	 entanto,	 a	 competência	 técnica	 dependerá	 da	 competência	 normativa	 em	 uma
relação	 complementar	 e	 imbricada	 que,	 por	 um	 lado,	 a	 juridicização	 de	 standards
técnicos	garantirá	o	efeito	pleno	do	critério	técnico	e,	por	outro	lado,	a	tecnização	da
norma	jurídica	dará	respaldo	à	eficácia	(CHEVALLIER,	2009,	p.	168).

O	papel	do	Estado	passa	a	ser	a	atuação	como	guia,	dando	indicações	ou	promovendo
incitações	 (não	 coativas),	 quanto	 ao	 conteúdo	das	normas,	 assim	como	controlar	 os
procedimentos	de	negociação	(garantindo	a	racionalidade	discursiva).

Nesse	sentido,	o	novo	direito	brando,	flexível,	é	perceptível	na	regulação	econômica
através	 das	 agências	 reguladoras,	 na	 sua	 intervenção	 sobre	 comportamentos	 dos
particulares	de	forma	branda,	sem	caráter	imperativo	(CHEVALLIER,	2009,	p.	168).



Isso	ocorre	nas	competências	das	agências	de	guiar	a	ação	do	particular,	preenchendo
a	 lacuna	 legal	 (quadro	 normativo),	 e	 ao	 julgar	 as	 ações	 realizadas	 (medida).	 Essas
duas	 funções	 das	 agências	 possuem	 uma	 dimensão	 normativa,	 pois	 estariam	 no
âmbito	 da	 “regra	 do	 direito”,	 dotadas	 de	 uma	 “plenitude	 normativa”,	 que	 permitira
uma	 clarificação	 útil.	 As	 demais	 funções	 das	 agências	 seriam	 apenas	 enquadrar	 o
comportamento	privado	no	âmbito	normativo.

No	 entanto,	 essa	 “regra	 do	 direito”	 se	 diferencia	 do	 modelo	 clássico,	 conceituado
como	 disposições	 deontológicas,	 cujo	 objetivo	 é	 obrigar,	 permitir	 ou	 proibir
determinada	conduta	humana,	que	na	inobservância,	há	de	ser	aplicada	uma	sanção.	O
modelo	 atual	 propugna	 por	 uma	 atuação	 conjunto	 com	 a	 sociedade41,	 em	 uma
interação	estreita	entre	o	Estado	e	sociedade	na	busca	do	interesse	público	e/ou	social,
com	 a	 menor	 agressão	 possível	 às	 liberdades	 individuais	 (princípio	 da
proporcionalidade/razoabilidade),	seja	a	livre	iniciativa	ou	o	direito	de	propriedade.

Mesmo	 que	 a	 inobservância	 dessa	 norma	 não	 ocasione	 uma	 sanção	 negativa	 ao
particular,	mas	uma	sanção	positiva	àqueles	que	seguirem	o	enunciado	normativo,	há,
de	 certa	 forma	 (em	 uma	 interpretação	 a	 contrário	 sensu),	 uma	 imposição	 estatal	 –
embora	mais	 leve	 –	 aos	 agentes	 econômicos	 a	 seguirem	 a	 determinação	 normativa,
salvo	contrário	perderiam	em	competitividade	e,	por	conseguinte,	teriam	seu	direito	à
livre	iniciativa	e	à	propriedade	privada	atingidos.	E	dessa	forma,	por	mais	que	a	haja
uma	 diminuição	 da	 coercitividade	 direta	 do	 Estado,	 não	 deixa	 de	 implicar	 um
exercício	de	força	do	Estado	que	precisa	ser	justificado	em	seu	núcleo	jus-político.

Nesse	 sentido,	 por	 reduzir	 liberdades	 fundamentais,	 tal	 como	 a	 livre	 iniciativa	 e	 o
direito	 de	 propriedade,	 essa	 norma	 “flexível”	 tem	 no	 diálogo	 entre	 os	 agentes
econômicos	 e	 o	 ente	 regulador	 a	 fórmula	 para	 a	 sua	 legitimidade.	 A
deslegalização/delegação	 de	 competências	 normativas	 à	 experts	 consistiria	 em	 uma
arbitrariedade	estatal	 se	buscasse	uma	observância	 social,	 sem	a	busca,	no	processo
normativo,	de	soluções	debatidas	entre	os	interessados	e/ou	destinatários	da	norma	a
ser	produzida.

Por	outro	lado,	a	redução	do	poder	extroverso	em	face	de	uma	regulação	imposta	de
forma	reflexiva,	branda,	negocial,	importa	uma	mudança	na	relação	do	Estado	com	a
sociedade,	 com	 uma	 maior	 horizontalidade	 e	 menor	 verticalidade,	 representando	 a
democratização	da	atividade	regulatória.

5	Conclusão



Com	 a	 ascensão	 do	 novo	movimento	 constitucional,	 caracterizado	 pela	 abertura	 do
sistema	jurídico	à	sociedade	e	seus	valores	e	a	Constituição	como	centro	do	sistema,
pautada	 pela	 dignidade	 da	 pessoa	 humana	 e	 elevação	 dos	 princípios	 à	 categoria	 de
norma,	há	um	reequilíbrio	da	relação	Estado	e	sociedade.

O	 Estado	 perde	 o	 monopólio	 do	 Direito	 e	 passa	 a	 atuar	 de	 forma	 subsidiária	 à
sociedade.	Esta	sai	da	posição	passiva	da	democracia	e	passa	a	assumir	a	feição	ativa
na	 República	 democrática,	 participando	 da	 gestão	 da	 coisa	 pública,	 controlando,
fiscalizando	e/ou	participando	dos	processos	de	decisão.	O	Estado,	por	sua	vez,	passa
a	ser	o	sujeito	responsável	por	acompanhar	e	implementar	os	instrumentos	necessários
para	essa	emancipação	do	cidadão.	É	a	democratização	do	Estado	e,	por	conseguinte,
da	Administração	Pública.

A	democratização	da	Administração	Pública	implica	uma	renovação	dos	seus	dogmas:
a)	 a	 ascensão	 do	 princípio	 da	 legalidade	 para	 o	 princípio	 da	 juridicidade;	 b)
relativização	 do	 princípio	 da	 supremacia	 do	 interesse	 público	 sobre	 o	 privado;	 c)
mudança	de	uma	Administração	hierárquica,	 centralizada,	piramidal	e	 imperial	para
uma	 Administração	 em	 rede,	 horizontal,	 policêntrica	 e	 cidadã,	 voltada	 para	 uma
atuação	mais	pluralizada	e	dialógica.	Para	isso,	a	Administração	deve	estar	imiscuída
nos	seguintes	princípios:	a)	Pluralismo;	b)	socialidade;	c)	democracia,	que,	no	âmbito
da	Administração,	implica	a	observância	dos	princípios	da	participação	dos	cidadãos
no	 processo	 de	 decisão,	 publicidade,	 procedimentalização,	 motivação,
proporcionalidade,	etc.

Por	 outro	 lado,	 com	 o	 objetivo	 de	 acompanhar	 a	 pluralidade	 e	 complexidade	 da
sociedade,	 assim	 como	 satisfazer	 as	 deficiências	 do	 Estado	 Social,	 o	 Estado	 se
descentraliza	 e	 fragmenta-se;	 o	 que	 culminou	 no	 seu	 déficit	 de	 legitimidade
(observado	pela	sistemática	da	democracia	representativa).	E	é	a	nova	Administração
Pública,	plural,	dialógica	e	flexível,	pautada	pela	abertura	procedimental	aos	cidadãos,
que	 vem	 resgatar	 a	 legitimidade	 sofrida	 com	 aquele	 movimento:	 como	 o	 “déficit
democrático”	surgiu	em	decorrência	da	tentativa	de	aproximação	e	abertura	estatal	ao
cidadão,	 este	 passa	 a	 fazer	 parte	 do	 processo	 de	 decisão	 como	 forma	 de
qualificar/legitimar	o	processo	decisório.

Nesse	 sentido,	 a	 democracia	 representativa	 será	 essencial	 para	 criar	 arranjos
institucionais	 (tanto	 na	 esfera	 procedimental	 quanto	 estrutural	 –	 órgão)	 para	 que	 os
cidadãos	 possam	 participar	 da	 gestão	 pública,	 com	 fulcro	 na	 dimensão	 axiológica
constitucional.	 Faz	 parte	 da	 evolução	 da	 Administração	 unilateral,	 autoritária	 e
hierárquica	 para	 uma	 nova	 Administração	 participativa,	 dialógica,	 horizontal	 e
democrática.	 Por	 isso	 a	 importância	 da	 procedimentalização	 da	 Administração
Pública:	os	procedimentos	deliberativos	têm	a	função	de	legitimar	o	sistema,	pois	eles



garantem	 que	 os	 diversos	 interesses,	 em	 jogo,	 sejam	 expressos	 e	 levados	 em
consideração	através	de	um	debate	público,	permitindo	a	construção	do	consenso	em
torno	da	ação	pública.

A	 função	 do	 Estado	 passa	 a	 ser	 a	 manutenção	 do	 equilíbrio	 do	 setor	 regulado,
amortecer	 tensões,	 supervisionar	o	 jogo	econômico,	compor	conflitos	e	direcionar	e
harmonizar	 a	 atuação	 do	 particular	 para	 a	 concretização	 do	 interesse	 público.	 O
direito	 passa	 a	 ser	 um	 guia,	 direcionamento/objetivo	 a	 ser	 perseguido.	 O	 Estado
assume	 uma	 posição	 de	 neutralidade,	 de	 arbitragem,	 como	 um	 observador	 do	 jogo
econômico	com	o	interesse	de	concretizar	os	objetivos	constitucionais	delimitados	no
interesse	 público.	 Entretanto	 a	 definição	 deste	 interesse	 (público)	 deixa	 de	 ser
monopólio	 do	 Estado	 e	 passa	 a	 ser	 alcançado	 através	 de	 um	 diálogo	 com	 os
interessados.	É	a	mudança	de	uma	Administração	fechada,	centralizada	e	hierárquica
para	uma	Administração	aberta,	descentralizada,	horizontal	e	dialógica.

É	 nesse	 contexto	 que	 o	 Estado	 Regulador	 está	 inserido.	 Não	 há	 coincidência	 a
regulação	 econômica	 e	 a	 luta	 pela	 democratização	 da	 sociedade	 ocorrer	 na	mesma
época:	 a	 busca	 pela	 eficiência	 e	 aproximação	 do	Estado	 ao	 cidadão	 refaz	 o	 espaço
público.	O	Estado	 não	 só	 devolve	 a	 prestação	 do	 serviço	 público	 à	 sociedade,	mas
também	se	abre	a	esta	para	a	sua	participação	nos	processos	decisórios.
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1	Segundo	Bandeira	de	Freitas	(2009,	p.	65),	“Este	novo	Estado	democrático	enseja	a
divisão	 dos	 poderes	 políticos	 de	 forma	 a	 propiciar	 a	 participação	 política	 dos	 seus
cidadãos	como	meio	à	implementação	da	democracia.	Observa-se	o	alargamento	das
funções	do	Estado,	sob	os	fundamentos	da	justiça	social,	e	o	Estado	assume	o	papel
de	 garantidor	 da	 concretização	 do	 bem-estar,	 cujo	 aparelho	 direto	 de	 sua
Administração	 Pública	 não	 era	 mais	 capaz	 de	 suportar.	 O	 Estado	 passa,	 assim,	 ao
papel	 de	 interventor	 e	 prestador	 de	 serviços	 e	 dá	 ensejo	 ao	 surgimento	 de	 diversos
centros	de	decisão	político-administrativa,	bem	como	de	novas	formas	de	organização
pública	ou	público-privadas”.

2	Conforme	Daniela	Bandeira	de	Freitas	(2009,	p.	55/59),	“O	Estado	liberal,	portanto,
manteve	 uma	 concepção	 de	 defesa	 da	 centralização	 político-administrativa,	 como
resquício	do	antigo	regime	que	sobrevive	à	Revolução	Francesa.	Isto	porque	a	própria
ideia	de	Constituição	escrita,	a	manutenção	na	maioria	dos	países	da	Europa	ocidental
do	 regime	 de	 governo	 monárquico	 e	 a	 construção	 do	 pensamento	 liberal	 da
preponderância	 da	 soberania	 popular	 através	 da	 representação	 da	 vontade	 do	 povo
pelo	 parlamento	 não	 alterou	 o	 cenário	 de	 concentração	 pelo	 Estado	 central	 dos
poderes	 de	 decisão	 política,	 caracterizados	 por	 um	 único	 órgão	 legislativo,	 o
Parlamento,	e	por	um	Poder	Executivo	unitário.	(...)	O	Estado	liberal,	portanto,	apesar
de	uma	organização	administrativa	centralizada	ao	nível	de	sua	Administração	direta	e
territorial,	 comportou	 um	 modelo	 de	 gestão	 administrativa	 paralelo,	 fundada	 em
técnicas	de	parceria	com	o	setor	privado,	em	verdadeira	divisão	ou	fragmentação	de
suas	atividades.	Esta	administração	'paralela'	podia	ser	traduzida:	1.	Pelas	concessões
de	serviços	públicos,	de	domínio	e	obras	públicas;	2.	e	pelas	companhias	coloniais	de
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exploração	de	domínio	ultramarino.	A	associação	com	o	setor	privado	manifestou-se
sob	 a	 ótica	 de	 um	 Estado	mínimo	 e	 possibilitou	 a	 prossecução	 de	 tarefas	 por	 eles
assumidas,	segundo	a	lógica	de	um	Estado	fiscalizador”.	Sérgio	Guerra	(2012,	p.	58)
afirma	 que	 o	 modelo	 administrativo	 do	 Estado	 liberal	 pauta-se	 no	 modelo	 legal-
racional	 estruturado	 por	 Max	 Weber,	 no	 qual	 tem	 em	 seu	 bojo	 a	 subordinação
hierárquica	aos	interesses	governamentais,	dentro	de	uma	administração	burocrática,
hierárquica	e	centralizada.

3	 Conforme	 Daniela	 Bandeira	 de	 Freitas	 (2009,	 p.	 113),	 a	 diferença	 é	 que	 a
descentralização	 no	 modelo	 clássico	 não	 envolvia	 “o	 seu	 aspecto	 material	 de
descentralização	democrática”.	A	autora	ainda	afirma	que	só	pode	haver	participação
se	 o	 princípio	 da	 descentralização	 e	 da	 autonomia	 administrativa	 for	 colocado	 em
pauta.	 Para	 a	 autora,	 “à	 medida,	 portanto,	 que	 o	 modelo	 administrativo	 do	 Estado
fragmenta-se	 no	 âmbito	 de	 suas	 decisões	 e	 no	 seu	 âmbito	 territorial	 e	 institucional,
devido	à	imposição	de	um	princípio	constitucional	de	autonomização	das	decisões	e
da	 sua	 própria	 estrutura,	 surge,	 a	 par	 deste	 processo	 de	 ´pulverização´	 do	 centro
administrativo,	 uma	 nova	 forma	 de	 representação	 deste	 modelo	 plural,
consubstanciado	 na	 participação	 do	 cidadão	 local	 na	 gestão	 de	 assuntos
administrativos	que	lhe	digam	respeito.	(2009,	p.	114).

4	Dinorá	Adelaide	Musetti	Grotti	 (2006,	p.	2)	aponta	como	princípios	básicos	dessa
redefinição	 da	 Administração	 Pública	 a	 desburocratização,	 “com	 a	 finalidade	 de
dinamizar	 e	 simplificar	 o	 funcionamento	 da	 Administração,	 descentralização,
transparência,	 accountability,	 ética,	 profissionalismo,	 competitividade	 e	 enfoque	 no
cidadão”.

5	Ver	FREITAS,	2009,	p.	90.

6	Ver	FREITAS,	2009,	p.	90.

7	Ver	ÁVILA,	2001;	e	BINENBOJM,	2008.

8	Ver	DUARTE	JR.,	2011a.

9	 O	 ordenamento	 jurídico	 visto	 como	 um	 sistema	 normativo,	 por	 excelência,	 vê	 a
norma	jurídica	como	um	dispositivo	deontológico	com	o	objetivo	de	obrigar,	permitir
ou	proibir	o	destinatário	a	praticar	determinada	conduta,	cuja	 inobservância	há	uma
sanção	a	ser	aplicada.

10	 Ver	 também	 MOREIRA	 NETO,	 Diogo	 de	 Figueiredo.	 Quatro	 paradigmas	 do
Direito	Administrativo	pós-moderno:	legitimidade,	finalidade,	eficiência	e	resultados.



Belo	Horizonte:	Fórum,	2008.

11	 Daniela	 Bandeira	 de	 Freitas	 (2009,	 p.	 80)	 afirma	 que	 “O	 pluralismo	 social	 que
permitiu	o	 ingresso	de	forças	sociais	no	processo	democrático	de	decisões	políticas,
inicialmente	 através	 do	 alargamento	 do	 sufrágio	 e,	 recentemente,	 através	 da
participação	individual	ou	coletiva	na	tomada	de	decisões	administrativas,	demandou
e	 demanda,	 cada	 vez	 mais,	 uma	 fragmentação	 organizacional	 e	 funcional	 da
Administração	 Pública	 de	 forma	 a	 respeitar	 o	 pluralismo	 e	 as	 diferenças	 regionais,
locais	 e	 sociais	 e,	 com	 isso,	 concretizar	 o	 princípio	 da	 autonomia	 administrativa,
como	um	dos	vetores	da	democracia	moderna	participativa	e	deliberativa”.

12	 A	 crise	 de	 representação	 (princípio	 da	 delegação),	 conforme	 Jacques	 Chevallier,
“mostra	 que	 essa	 concepção	 está	 ultrapassada:	 reputa-se	 que	 a	 lógica	 democrática
implica	 doravante	 uma	 presença	 muito	 mais	 ativa	 do	 cidadão	 nos	 mecanismos
políticos,	por	meio	da	extensão	da	democracia	semidireta,	assim	como	o	surgimento
de	novas	possibilidades	de	intervenção	na	tomada	das	decisões	e	no	funcionamento	do
aparelho	de	Estado.”	(2009,	p.	228/229).

13	 Gustavo	 Justino	 de	 Oliveira	 afirma	 que	 com	 o	 sistema	 constitucional	 brasileiro
passamos	 de	 uma	 perspectiva	 unidimensional	Estado-súdito,	 no	 qual	 o	 cidadão	 não
tinha	direitos	 frente	ao	Estado,	 apenas	deveres;	para	uma	perspectiva	bidimensional
Estado-cidadão,	 no	 qual	 há	 direitos	 e	 deveres	 originários	 do	 vínculo	 de	 cidadania.
(2010,	p.	165).

14	Jacques	Chevallier	afirma	que	a	cidadania	“é	um	conceito	essencial	e	fundador,	em
torno	 ao	 qual	 foi	 construído	 o	 vínculo	 político	 e,	 mais	 ainda,	 o	 vínculo	 social,	 no
Ocidente,	e	isso	desde	a	Cidade	grega.”(2009.	p.	251).	Segundo	o	autor,	a	cidadania	é
o	 conceito	 chave	 para	 a	 organização	 política	 e	 para	 a	 democracia,	 sob	 o	 qual	 irá
justificar	 e	 legitimar	 o	 poder.	 “Ela	 significa	 que	 a	 diversidade	 das	 origens	 e	 das
referências,	 é	 sobre	 determinada	 na	 ordem	 política	 pela	 existência	 de	 uma
‘comunidade	 de	 cidadãos’,	 que	 dispõem	de	 direitos	 idênticos.	Ademais	 a	 cidadania
também	deve	ser	apreendida	na	relação	entre	indivíduo	e	coletividade,	sustentada	pela
força	moral	 do	 civismo,	 no	 qual	 o	 indivíduo	 é	 visto	 de	 forma	 individual	 perante	 a
coletividade,	 com	direitos	 e	deveres,	 de	 acordo	com	os	valores	 escolhidos	por	 esta.
	Ademais,	“a	cidadania	apresenta-se	como	um	estatuto,	mais	ou	menos	interiorizado
por	cada	qual	ao	termo	de	um	processo	de	aprendizado,	que	fica	as	modalidades	e	as
formas	de	pertinência	ao	grupo	de	referência.”	(2009.	p.	252).

15	Ver	AGRA,	2005.

16	 Conforme	 ensina	 Diogo	 de	 Figueiredo	 Moreira	 Neto	 (2011,	 p.	 29),	 “nessas



sociedades	 abertas,	 enfim,	 o	 homem,	 com	 as	 pessoas	 morais	 de	 sua	 criação,	 e	 a
sociedade,	como	sua	expressão	coletiva,	são	os	seus	protagonistas	democráticos,	que
interagem	 com	 os	 entes	 e	 órgãos	 estatais	 e	 transestatais	 de	 todo	 gênero.	 Nelas,
portanto,	 o	 conceito	 de	 ordem	 soberana,	 assim	 dramaticamente	 alterado,	 ao	 se
pluralizar,	 assume	 o	 que	 se	 poderia	 definir	 como	 uma	 dimensão	 geojurídica	 dos
interesses	próprios	de	cada	cidadania	e,	no	processo,	ainda	mais	se	enriquecendo	pela
derivação	de	novos	valores”.

17	 Jacques	 Chevallier	 (2009,	 p.	 258)	 afirma	 que	 a	 concepção	 de	 cidadania	 “foi
superada:	 uma	 concepção	 mais	 flexível	 e	 mais	 tolerante	 da	 cidadania	 tornou-se
indispensável,	 tendo	 em	 conta	 a	 dinâmica	 de	 evolução	 das	 sociedades
contemporâneas;	 a	 cidadania	 tende	 a	 ser	 concebida	 como	 uma	 cidadania	 ‘ativa’,
implicando	uma	 influência	 real	 sobre	 as	 escolhas	 coletivas,	 ‘alargada’	 pela	 abertura
em	 direção	 a	 novos	 direitos	 e	 novos	 beneficiários,	 ‘tolerante’,	 por	 autorizar	 uma
margem	 maior	 de	 operação,	 ‘desintegrada’,	 passando	 por	 diversos	 locais	 de
sociabilidade,	 ‘plural’	 enfim,	 porque	 compatível	 com	 vários	 princípios	 de
identificação”.

18	Ver	DUARTE	JR,	2011b,	2011c,	2012a,	2012c.

19	Ver	DUARTE	JUNIOR,	2012b.

20	 Conforme	 Jacques	 Chevallier	 (2009,	 p.	 200/201),	 o	 modelo	 democrático	 liberal
conhece,	 então,	 um	 processo	 de	 adaptação,	 sobre	 quatro	 pontos	 pelo	 menos:
“primeiramente,	a	legitimidade	que	os	representantes	extraem	da	eleição	não	poderia
autorizá-los	a	se	liberarem	das	regras	que	dão	fundamento	a	seu	poder	e	enquadram	o
seu	 exercício	 (seção	 1);	 em	 seguida,	 a	 concentração	 do	 poder	 que	 se	 produziu	 no
decorrer	 do	 século	 precedente	 é	 contrabalanceada	 pelo	 restabelecimento	 de
contrapesos,	 traduzindo	 uma	 concepção	 mais	 exigente	 da	 democracia	 (seção	 2);	 o
enfraquecimento	 dos	 dispositivos	 tradicionais	 de	 mediação	 entre	 governantes	 e
governados	 é	 compensado	 pela	 explosão	 das	 tecnologias	 da	 informação	 e	 da
comunicação,	que	modifica	o	sentido	da	relação	com	o	poder	(seção	3);	por	fim,	uma
concepção	mais	 flexível	 e	mais	 tolerante	 da	 cidadania	 emerge	 progressivamente	 da
dinâmica	de	evolução	das	sociedades	contemporâneas	(seção	4)”.

21	 Em	29	 de	 junho	 de	 1990,	 na	Conferência	 sobre	 a	 Segurança	 e	 a	Cooperação	 na
Europa	 (CSCE),	 os	 países	 participantes	 reconheceram	 a	 importância	 essencial	 da
democracia	pluralista	e	do	Estado	de	direito	para	garantir	o	respeito	a	todos	os	direitos
dos	homens	e	a	todas	as	liberdades	fundamentais.

22	 BRASIL.	 Cadernos	 MARE	 da	 Reforma	 do	 Estado.	 Texto	 retirado	 do



site:	http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/publicacao/seges/PUB_Seges_Mare_caderno08.PDF
em	10	de	janeiro	de	2015.

23	 BRASIL.	 Cadernos	 MARE	 da	 Reforma	 do	 Estado.	 Texto	 retirado	 do
site:	http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/publicacao/seges/PUB_Seges_Mare_caderno08.PDF
em	10	de	janeiro	de	2015.

24	 BRASIL.	 Cadernos	 MARE	 da	 Reforma	 do	 Estado.	 Texto	 retirado	 do
site:	http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/publicacao/seges/PUB_Seges_Mare_caderno08.PDF
em	10	de	janeiro	de	2015.

25	Conforme	entende	Jürgen	Habermas	 (1997,	p.	213)	apenas	através	das	 teorias	da
justiça	 e	 da	 moral	 ancoradas	 no	 procedimento	 é	 possível	 alcançar	 processos
imparciais	para	a	fundamentação	e	avaliação	da	moral.

26	 A	 crise	 da	 lei	 e	 do	 legislador	 decorre	 da	 decadência	 do	 mito	 da	 democracia
representativa	 (âmbito	 estrutural)	 e	 da	 desconstrução	 da	 lei	 como	 única	 forma	 de
regular	 as	 condutas	 dos	 particulares	 e	 da	 própria	Administração	 Pública,	 diante	 do
aumento	 da	 complexidade	 das	 relações	 sociais	 público-privadas	 e	 do	 pluralismo
político	(âmbito	funcional).	(FREITAS,	2009,	p.	118).

27	 Conforme	 Jacques	 Chevallier	 (2009,	 p.	 214/215),	 “a	 tripla	 função	 atribuída	 aos
parlamentos	era	o	 reflexo	dessa	 supremacia:	 a	 elaboração	da	 lei,	 concebida	como	o
ato	normativo	supremo;	a	votação	do	orçamento,	comportando	os	meios	necessários	à
implantação	 da	 ação	 pública;	 o	 controle	 dos	 governantes,	 acompanhado	 da
responsabilidade	política	nos	regimes	parlamentares.	Esse	equilíbrio	foi	colocado	em
dúvida	 desde	 o	 final	 do	 século	 XIX,	 por	 razões	 técnicas	 (a	 ampliação	 da
complexidade	das	 tarefas	 do	Estado)	 e	 políticas	 (a	 crise	 democrática	 favorecendo	 a
personalização	do	poder);	o	aumento	que	se	inicia	do	poderio	do	Executivo	coincide
com	 o	 declínio	 progressivo	 do	 papel	 das	 Assembleias;	 esses	 processos	 só	 farão
desenvolver-se	 e	 ampliar-se	 durante	 todo	 o	 decorrer	 do	 século	 XX.	 Em	 todas	 as
democracias	 liberais,	 o	 Executivo	 tornou-se	 assim	 o	 polo	 essencial	 do	 poder.	 Sem
dúvida,	 a	 natureza	 do	 regime	 não	 é	 desprovida	 de	 consequência:	 enquanto	 a	 forma
parlamentar	permite	aos	governantes	se	apoiarem	sobre	a	uma	maioria	parlamentar,	a
forma	 presidencial,	 ou	 a	 orientação	 ´presidencialista´,	 não	 assegura	 a	 coincidência
automática	 das	 maiorias	 presidenciais	 e	 parlamentar;	 e	 fatores	 estruturais	 pode
contribuir	 para	 modificar	 o	 equilíbrio	 dos	 poderes”	 (...)	 Essa	 posição	 proeminente
conquistada	pelo	Executivo	gerou	consequências	duradouras:	o	Executivo	 tornou-se
nas	 sociedades	 contemporâneas	 o	 centro	 de	 impulso	 político,	 o	 único	 capaz	 de
conceber	e	colocar	em	andamento	uma	estratégia	coerente”.
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28	Conforme	entende	Habermas	(1997,	p.	210),	no	momento	em	que	a	lei	positivista
deixa	um	vazio	que	não	pode	mais	ser	preenchido	normativamente	por	interesses	de
determinada	classe,	a	legitimação	democrática	deve	ser	buscada	no	processo	racional
de	criação	normativa.	E	a	moral	é	o	requisito	essencial	para	auferir	a	racionalidade	do
processo	criador.

29	Conforme	Daniela	Bandeira	de	Freitas	(2009,	p.	119),	esse	“processo”	evidencia	a
ideia	de	fragmentação,	democratização,	autonomia,	autogoverno	e	autodeterminação.

30	A	fragmentação	administrativa	do	Estado.	Belo	Horizonte:	Fórum,	2009.	p.	120.

31	 Habermas	 (1997,	 p.	 238)	 afirma	 que	 no	 momento	 em	 que	 o	 Estado	 assume	 o
monopólio	de	criação	normativa,	tendo	acesso	exclusivo	ao	direito,	ele	se	reduz	a	um
simples	meio	de	organização,	o	que	colocaria	em	risco	o	próprio	direito	ao	dificultar
qualquer	ligação	com	a	justiça.

32	Segundo	Habermas	(1997,	p.	204),	nas	sociedades	contemporâneas,	com	o	nível	de
complexidade	atingido,	a	legitimidade	passa	a	ser	auferida	a	partir	da	legalidade:	ela
irá	 institucionalizar	 os	 procedimentos	 racional	 e	 argumentativo	 no	 qual	 irá	 ser
auferida	a	legitimidade	das	decisões	normativas.

33	 Para	 Chevallier	 (2009,	 p.	 177),	 a	 racionalidade	 procedimental	 decorre	 de	 uma
análise	 minuciosa	 de	 todas	 as	 possibilidades	 possíveis	 para	 escolher	 aquela	 a	 ser
introduzida	 no	 sistema,	 sendo	 imprescindível	 especialistas	 para	 aperfeiçoar	 a
realização	desse	“julgamento”.

34	Esse	autor	(2005,	p.	6)	afirma	que	“quando	a	Administração	regula	e	exerce	o	que	é
qualificado	 como	 capacidade	 normativa	 de	 conjuntura,	 ela	 não	 está,	 na	 prática,
executando	 uma	 (no	 sentido	 de	 única)	 política	 econômica	 definida	 no	 texto
constitucional	ou	em	lei.	A	Administração	está	definindo	o	conteúdo	econômico	das
normas	segundo	dois	fatores,	quais	sejam,	(i)	os	interesses	dos	agentes	que	estão	em
jogo;	 e	 (ii)	 a	 dinâmica	 própria	 (conjuntural)	 de	 cada	 setor	 da	 economia	 ou	 relação
econômica	a	serem	regulados.	Regular	no	sentido	de	exercer	capacidade	normativa	de
conjuntura,	significaria,	nessa	outra	perspectiva,	a	Administração	avaliar	as	condições
econômicas	de	cada	mercado	ou	 relação	econômica	a	 serem	regulados	e,	de	acordo
com	a	sua	dinâmica,	definir	o	conteúdo	da	regulação	considerando	os	efeitos	que	tal
conteúdo	 terá	 sobre	 os	 agentes	 afetados.	Nesse	 caso,	 onde	 estaria	 o	 fundamento	 de
legitimidade	do	conteúdo	normativo?	Estaria	na	avaliação	substantiva	dos	efeitos	que
serão	produzidos	pela	norma	editada	para	regular	determinado	processo	econômico	ou
relação	 social.	 A	 questão	 passa	 a	 ser,	 então,	 discutir	 como	 tal	 avaliação	 pode	 ser
feita.”.	p.	6.



35	Sobre	a	deslegalização,	ver	DUARTE	JR,	2009.

36	No	mesmo	sentido	é	a	pensamento	de	Jacques	Chevallier	(2009.	p.	163).

37	 Entendemos	 a	 Administração	 Pública	 dialógica	 como	 aquela	 pautada	 por	 uma
atuação	mais	 dialogada	 com	 os	 atores	 sociais	 e	 econômicos	 envolvidos,	 no	 qual	 o
Estado	permite	uma	intervenção	comunicativa	com	o	objetivo	de	definir	as	medidas
administrativas	a	serem	determinadas.	Sobre	a	Administração	Pública	dialógica,	ver
LIMA,	2013.

38	 Floriano	 de	 Azevedo	 Marques	 Neto	 (2006,	 p.	 5)	 afirma	 que	 essa	 posição	 de
neutralidade	 foi	permitida	em	razão	de	na	década	de	90	haver	um	deslocamento	no
fundamento	 da	 intervenção	 estatal,	 da	 soberania	 nacional	 para	 a	 defesa	 do	 usuário
efetivo	(protegido	como	consumidor)	ou	potencial	(protegido	como	cidadão).	Isso	fez
com	que	houvesse	uma	necessidade	de	separação	entre	o	ente	regulador	e	as	empresas
estatais	prestadoras	da	atividade,	suscitando,	por	conseguinte,	a	neutralidade.

39	Chevallier	 (2009,	p.	164)	ensina	que	a	eficácia	normativa	 foi	 comprometida	pela
crise	da	razão	jurídica	e,	assim,	a	força	do	direito	deixa	de	ser	buscada	em	uma	ordem
obrigatória,	coercitiva	para	depender	do	consenso	pelo	qual	ela	é	obtida,	no	qual	haja
a	participação	dos	interessados	no	processo	de	elaboração	normativa.

40	Conforme	Diogo	de	Figueiredo	(2011,	p.	52),	essa	mudança	do	sistema	jurídico	só
é	 permitida	 pela	 evolução	 do	 princípio	 da	 legalidade	 para	 o	 da	 juridicidade.	 Tais
mudanças	 no	 direito	 veem	 com	 o	 objetivo	 de	 atender	 “às	 crescentes	 demandas
próprias	 da	 complexidade	 e	 do	 pluralismo	 da	 vida	 contemporânea,	 densamente
organizada	 em	 sociedades	 cada	vez	mais	 conscientes	 e	 atuantes,	 bem	como	às	 suas
céleres	 e	 profundas	mutações”.	 Jürgen	Habermas	 (1997,	 p.	 204)	 conceitua	o	direito
flexível	 como	 a	 “delegação	 do	 poder	 de	 negociação	 para	 partidos	 em	 disputa	 e	 a
introdução	de	processos	quase-políticos	da	formação	da	vontade	e	do	compromisso.
Com	 esse	 tipo	 de	 regulação,	 o	 legislador	 não	 quer	 mais	 atingir	 imediatamente
objetivos	 concretos;	 ao	 invés	 disso,	 as	 normas	 procedimentais	 que	 orientam	 o
processo	 devem	 colocar	 os	 envolvidos	 em	 condições	 de	 regular	 seus	 assuntos	 por
conta	 própria.	 Esse	 modo	 reflexivo	 de	 desformalização	 em	 dois	 degraus	 tem	 a
vantagem	 de	 uma	 maior	 flexibilidade,	 propiciando,	 ao	 mesmo	 tempo,	 maior
autonomia	 dos	 destinatários	 do	 direito”.	 E	 Chevallier	 (2009,	 p.	 120)	 acrescenta
“enquanto	o	direito	moderno	‘de	tipo	formal’	garantia	a	autonomia	dos	atores	sociais,
esse	 direito	 novo,	 do	 ‘tipo	material’	 e	 ‘de	 tipo	 reflexivo’,	 manifestará	 ´concepções
regulatórias´,	 buscando	 agir	 sobre	 equilíbrios	 sociais.	 As	 regras	 do	 direito	 se
inscrevem,	a	partir	de	então,	no	quadro	de	 ‘programas	completos’,	mobilizando	um
conjunto	 de	 meios	 jurídicos	 e	 extrajurídicos	 ao	 serviço	 de	 objetivos:	 típico	 do



surgimento	de	um	‘Estado	propulsor’,	que	pretende	agir	sobre	o	social	em	nome	de
uma	preocupação	de	justiça,	esse	direito	é	caracterizado	por	uma	nova	positividade	e
governado	 por	 uma	 lógica	 de	 eficiência;	 a	 preocupação	 de	 obter	 os	 resultados
pretendidos	justifica,	desse	modo,	o	desenvolvimento	do	processo	de	negociação	com
os	 destinatários	 (‘direito	 reflexivo’),	 tal	 como	 a	 redução	 das	 soluções	 coercitivas
(‘direito	incitador’),	o	que	modifica	em	profundidade	a	estrutura	do	direito	clássico.”

41	Chevallier	(2009,	p.	165)	afirma	que	“assiste-se	nas	sociedades	contemporâneas	ao
desenvolvimento	 de	 uma	 ‘direção	 jurídica	 autônoma	 de	 condutas’,	 pela	 qual	 os
assujeitados	 são	 convidados	 a	 participar	 da	 definição	 das	 normas	 às	 quais	 são
submetidos:	 o	 direito	 tenderia	 a	 se	 tornar	 ‘uma	 espécie	 de	 técnica	 de	 cogestão	 de
condutas’,	produto	de	um	diálogo	permanente	entre	governantes	e	governados”.
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1	Introdução

O	 atual	 cenário	 judicial	 brasileiro	 vem	 sendo	 alvo	 de	 modificações	 cada	 vez	 mais
frequente	nos	tribunais,	tais	modificações,	em	sua	maioria	são	geradas	principalmente
pela	 crescente	 utilização	 dos	 fenômenos	 da	 judicialização	 da	 política	 e	 do	 ativismo
judicial,	 que	 na	 opinião	 de	 parte	 da	 doutrina	 mexe	 na	 estrutura	 dos	 checks	 and
balances2,	 que	 consiste	 na	 exata	 divisão	 de	 deveres	 entre	 os	 três	 poderes	 da
República.	Esta	divisão	estabelecida	na	Constituição	Federal	de	1988,	impõe,	ante	as
mudanças	 paradigmáticas	 sociais	 cada	 vez	 mais	 crescentes	 o	 estabelecimento	 de
novas	 soluções	 para	 pretensões	 e	 tensões	 sociais	 hodiernas,	 que	 de	 qualquer	modo
são,	por	vezes,	diametralmente	opostas	daquelas	já	apresentadas	no	cenário	da	justiça.
O	 surgimento	 de	 tais	 conflitos	 e	 a	 quebra	 de	 paradigmas	 ofertada	 pela	 pós
modernidade,	tem	gerado	interpretações	diferentes	acerca	dos	temas	apresentados	em
litígios	judiciais,	o	que	consagra	a	atual	gama	de	jurisprudências	e	seu	crescimento	em
importância	na	função	de	fonte	do	direito,	fortalecendo	assim	o	grande	arcabouço	de
súmulas	presentes	no	país	e,	nas	diversas	áreas	do	direito.

As	 súmulas	 são	 criadas	 pelo	 Poder	 Judiciário,	 a	 partir	 do	 fortalecimento	 da
jurisprudência	 e	 são	 por	 isso	 o	 resultado	 normativo	 de	 interpretações	 reiteradas	 no
mesmo	sentido,	todavia	o	que	antes	era	apenas	uma	mera	sugestão	para	indicação	de
decisões	por	parte	de	magistrados	de	esferas	administrativas	inferiores,	cada	vez	mais
tem	 obtido	 “status	 normativo”	 assemelhado	 a	 “lei”	 e	 seu	 sentido	 no	 ordenamento
jurídico.

O	que	nos	propomos	é	uma	análise	e	o	questionamento	acerca	da	possibilidade	ou	não
de	 invasão	 do	 Poder	 Judiciário,	 na	 competência	 no	 âmbito	 dos	 demais	 poderes	 da
República,	 sobretudo	 no	 Poder	 Legislativo	 pelo	 fenômeno	 dessa	 nova	 “legislação
judicial”.

O	conceito	de	 taxatividade	da	divisão	dos	poderes	vem	caindo	em	desuso	devido	o
surgimento	 da	 judicialização	 e	 do	 ativismo	 judicial,	 que	 vem	 buscando	 garantir	 os
direitos	 fundamentais	 e	 uma	 maior	 efetividade	 democrática,	 sobretudo	 de	 cunho
político.	Atualmente	 há	 interpretações	 diversas	 sobre	 determinados	 temas	 que	 antes
eram	 dogmaticamente	 aplicados,	 sem	 grandes	 questionamentos	 e	 que	 hoje	 são
encarados	de	forma	mais	discricionária	ou	mesmo	política	e,	que	segundo	alguns	não
deveriam	 ser	 passíveis	 de	 analise	 pelo	 Judiciário,	 em	 virtude	 do	 risco	 de	 uma
“Judiocracia”	(Silva,	2004).

Não	 se	 pode	 olvidar	 o	 fato	 de	 que	 há	 uma	 “boa	 intenção”	 da	 judicialização	 e	 do



ativismo,	qual	seja	a	aplicação	e	garantia	de	fruição	de	direitos	de	caráter	fundamental
pelos	cidadãos,	os	quais	competem	ao	Estado	assegurar	de	qualquer	modo.

A	própria	garantia	de	interpretação	razoável	da	lei	em	relação	ao	contexto	histórico	de
cada	 país,	 se	 estabelece	 pelo	 dever	 de	 imparcialidade	 do	 juiz	 com	 o	 intuito	 de
fortalecimento	 dessas	 garantias,	 encontramos	 na	 imparcialidade	 vislumbrada	 pela
maioria	 dos	 adeptos	 dessa	 corrente	 tradicional	 o	 maior	 triunfo	 para	 a	 chamada
segurança	jurídica,	de	modo	a	retirar	do	magistrado	qualquer	tipo	de	“juízo	de	valor”
subjetivo	acerca	da	normatividade	x	caso	concreto.

Por	outro	lado	em	defesa	da	democracia,	requer-se	do	magistrado,	nesse	novo	mundo
líquido	e	constantemente	volúvel,	a	apresentação	de	juízos	de	valor	nas	suas	decisões,
as	quais	não	poderiam	firmar-se	apenas	na	“legalidade	fria”	ou	dogmática,	senão	na
intendência	de	promoção	de	uma	interpretação	da	norma	em	sentido	amplo,	afim	de
que	 conseguir-se	 o	 máximo	 de	 benefícios	 ou	 cumprimento	 ontológico	 de	 suas
finalidades,	abem	do	dever	jurídico	de	garantia	da	dignidade	da	pessoa	humana	e	da
segurança	jurídica.

2	Breve	análise	da	divisão	dos	poderes

A	Constituição	de	1988	adotou	o	modelo	tradicional	de	divisão	de	poderes,	esculpida
no	 art.	 2º	 da	 Carta,	 estabelecendo	 ainda	 que	 o	 país	 seguiria	 o	 modelo	 de	 funções
típicas	e	atípicas,	subdivididas	em	três	ramos	distintos,	funções	legislativa,	executiva
e	judiciária,	os	quais	atuariam	com	independência	e	controle	recíprocos.

A	teoria	foi	adaptada	a	partir	do	modelo	adotado	por	Montesquieu	(1979),	que	em	sua
obra	 Espírito	 das	 Leis,	 traçou	 a	 organização	 político	 liberal	 do	 Poder	 Estatal,	 com
vistas	a	coibir	supostos	abusos	por	meio	do	absolutismo	político-administrativo.

(...)	é	preciso	organizar	as	coisas	de	maneira	que	o	poder	seja	contido	pelo
poder.	 Tudo	 estaria	 perdido	 se	 o	 mesmo	 homem	 ou	 o	 mesmo	 corpo	 dos
principais,	 ou	dos	nobres,	 ou	do	povo,	 exercesse	 esses	 três	poderes:	O	de
fazer	leis,	o	de	executar	as	resoluções	públicas	e	o	de	julgar	os	crimes	e	as
divergências	dos	indivíduos.	(MONTESQUIEU,	1979).

Desta	feita	foram	estabelecidas	as	funções	típicas	e	atípicas,	as	primeiras	inerentes	à
natureza	e	 finalidade	precípua	do	próprio	órgão	e	 as	 atípicas	 referentes	 àquelas	que
não	 fazem	 parte	 da	 competência	 absoluta	 ou	 do	 chamado	 núcleo	 duro	 do	 Poder,
porém	podem	vir	 a	 ser	 realizadas,	 sem	que	 com	 isto	 signifique	qualquer	 quebra	 ou
abuso	de	competência	reciproca.	Para	exemplificar	a	situação	Pedro	Lenza	(2011,	p.



434),	cita	o	fato	de	que	neste	sentido,	teríamos	o	legislativo	exercendo	função	atípica
de	 natureza	 executiva	 e	 jurisdicional,	 além	 de	 sua	 competência	 típica	 de	 produção
legislativa.

Nesta	 esteira	 o	 judiciário	 atuaria	 com	 a	 função	 típica	 de	 julgar,	 como	 também,	 de
forma	atípica,	sob	a	natureza	‘legislativa”,	através	justamente	do	ativismo,	visto	que
recai	sobre	os	tribunais	e	magistrados	o	dever	de	interpretação	e	com	isto	a	confecção
do	 sentido	 de	 normatividade	 da	 lei	 que	 assegure	 o	 direito	 não	 atendido	 de	 alguns
cidadãos	seja	pela	omissão	ou	vagueza	legislativa.

Uma	 moderna	 abordagem	 sobre	 a	 classificação	 dos	 órgãos	 que	 compõe	 o	 Estado,
atualmente	 já	 se	 estuda	 o	 fato	 de	 que	 haja	 uma	 necessidade	 de	 uma	 revisão	 na
distribuição	dos	poderes,	uma	vez	que,	mudanças	sociais	 frequentes	provocadas	por
avanço	tecnológico,	 institucional	e,	sobretudo	econômico,	motivam	uma	revisão	dos
setores	que	integram	essa	nova	perspectiva	da	democracia.

Todavia	 o	 maior	 dos	 enfoques,	 sem	 dúvidas	 se	 põe	 sobre	 o	 poder	 do	 povo	 e	 as
implicações	 da	 representatividade	 democrática	 que	 garante	 o	 entendimento	 que	 os
cidadãos	 são	 autores	 e	 destinatários	 de	 todo	 ordenamento	 jurídico	 estatal.	 Neste
sentido	Antônio	Carlos	Alpino	Bigonha	e	Luiz	Moreira:

Os	cidadãos,	sujeitos	de	direitos	são	titulares	de	todo	o	poder	político	e	essa
titularidade	 ganha	 contornos	 institucionais	 na	 medida	 em	 que	 os	 direitos
fundamentais	 são	 não	 apenas	 atributos	 transindividuais,	 mas	 razão	 de	 ser
Estado	(ACKERMAN,	Bruce,	Apud	BIGONHA;	MOREIRA,	2013,	p.7)

O	 que	 se	 observa,	 portanto,	 para	 uma	 nova	 distribuição	 dos	 poderes	 é	 que
necessariamente	 este	 deve	 emanar	 do	 poder	 do	 povo	 e	 que	 para	 este	 não	 haja
burocracias	 impeditivas	 devido	 ao	 seguimento	 da	 teoria	 dos	 três	 poderes	 como	 são
observadas	atualmente.

No	livro	de	Bruce	Ackerman,	A	Nova	Separação	dos	Poderes,	o	autor	descreve	uma
hipótese	 de	 uma	 nova	 divisão	 onde	 a	 sociedade	 possa	 seguir	 uma	 nova	 forma	 de
parlamentarismo	limitado.

Desacreditando	o	modelo	atual	o	autor	busca	alternativas	e	consagra	um	novo	formato
que	 seja	 emanado	do	próprio	povo	e	que	apresente	várias	 esferas	 regulamentares,	 a
fim	de	garantir	maior	 legitimidade	à	política,	 assim	como	aos	 seus	 representantes	 e
tão	logo	consequentemente	sob	a	permissão	e	averiguação	do	povo.	Descreve	ele:

A	peça	central	do	meu	modelo	de	parlamentarismo	limitado	é	uma	câmara
democraticamente	 eleita	 responsável	 pela	 seleção	 de	 um	 governo	 e	 pela



aprovação	da	legislação	ordinária.	O	poder	desse	cetro	é	frado	e	equilibrado
por	 uma	 gama	 de	 instancias	 com	 propósito	 especial	 (ACKEMAN,	 2013,
p.113).

Assim,	 a	 nova	modalidade	 seria	 a	mais	 coerente	 para	 os	 países	 tidos	 democráticos,
posto	que	possibilitariam	maior	interatividade	entre	os	Poderes	do	Estado,	de	modo	a
fortalecer	 os	 instrumentos	 democráticos,	 em	 respeito	 ao	 Poder	 do	 Povo,	 em
contraponto	 a	 visão	 de	 á	 um	 esvaziamento	 da	 democracia	 e	 do	 legislativo,	 assim
como,	há	a	reflexão	sobre	a	estrutura	do	Estado	que	sofre	uma	disfunção	em	sua	atual
relação	com	a	democracia.

3	Definição	de	Súmulas	e	da	jurisprudência:	o	sentido	da	normatividade	judicial
e	a	construção	do	“sentido	jurídico”	da	lei

As	 súmulas	 são	 decisões	 reiteradas	 que	 acabam	por	 sintetizar	 a	 posição	majoritária
adotada	 por	 algum	 tribunal	 a	 respeito	 de	 temas	 específicos,	 frequentemente
revisitados	pela	Corte,	tal	procedimento	cumpre	justamente	a	necessária	convalidação
e	formação	da	chamada	segurança	jurídica,	no	sentido	de	que	haja	uniformidade	das
decisões	 a	 serem	 proferidas,	 consoante	 a	 necessidade	 de	 linearidade	 e	 identidade
sistêmica.

No	Brasil	além	das	súmulas	editadas	pelos	tribunais,	que	servem	a	orientar	o	sentido
da	 normatividade	 a	 ser	 produzida	 pelos	 magistrados,	 temos	 ainda	 as	 Súmulas
Vinculantes	que	foram	criadas	através	da	Emenda	Constitucional	nº	45,	que	adicionou
o	art.	103-A	na	Constituição	Federal,	com	o	texto:

Art.	 103-A.	 O	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 poderá,	 de	 ofício	 ou	 por
provocação,	 mediante	 decisão	 de	 dois	 terços	 dos	 seus	 membros,	 após
reiteradas	 decisões	 sobre	 matéria	 constitucional,	 aprovar	 súmula	 que,	 a
partir	 de	 sua	 publicação	 na	 imprensa	 oficial,	 terá	 efeito	 vinculante	 em
relação	 aos	 demais	 órgãos	 do	 Poder	 Judiciário	 e	 à	 administração	 pública
direta	 e	 indireta,	 nas	 esferas	 federal,	 estadual	 e	 municipal,	 bem	 como
proceder	à	sua	revisão	ou	cancelamento,	na	forma	estabelecida	em	lei.

O	 objetivo	 principal	 das	 Súmulas	Vinculantes	 é	 o	 de	 oferecer	maior	 eficiência	 aos
processos,	isto	tudo	com	alguma	celeridade	dos	procedimentos,	de	modo	a	reduzir	a
morosidade	da	 justiça	e,	com	isto	 fornecer	segurança	 jurídica	para	as	decisões,	haja
vista	 a	obrigatoriedade	de	 seguirem,	as	 inferiores	 instancias	o	posicionamento	nelas
adotado,	além	do	intuito	de	fortalecer	o	princípio	da	isonomia,	uma	vez	que	deve	ter



aplicação	e	interpretação	uniforme	a	todos	os	jurisdicionados.

A	 construção	 de	 um	 instrumento	 que	 signifique	 simplificação	 das	 decisões,	 pela
padronização	 de	 casos	 semelhantes,	 promove	 o	 sentido	 de	 eficiência	 e	 reduz	 a
lentidão	judicial,	grande	entrave	a	promoção	e	salvaguarda	de	direitos,	uma	vez	que
cada	 juiz	 tem	 sua	 “própria	 visão”	 de	 normatividade	 diante	 do	 caso	 concreto,	 daí
porque	 a	pretexto	de	garantir	 a	 segurança	 jurídica	 e	 a	 isonomia	 as	 súmulas	possam
haver	efeito	vinculante,	ou	seja,	a	elas	é	consagrado	o	poder	de	apresentar	uma	única
decisão	diante	de	determinado	assunto,	sobretudo	aqueles	que	promovem	a	chamada
repercussão	coletiva,	de	modo	a	evitar-se	tumulto	pele	prolação	de	jurisprudências	e
decisões	 opostas	 que	 se	 anulem,	 o	 que	 causa	 verdadeira	 confusão	 para	 aqueles	 que
precisam	da	segurança	do	sistema	jurídico.

A	grande	discussão	e	polêmica	que	se	faz	acerca	deste	tema	é	justamente	no	que	tange
a	 legitimidade	 e	 validade	 de	 atos	 de	 ordem	 normativos	 ou	 “legais”	 que	 sejam
produzidos	de	modo	anômalo	por	um	tribunal	e	não	por	uma	casa	legislativa,	a	qual
possui	 legitimidade	 democrática	 para	 promoção	 deste	 sentido	 e	 construção	 da
normatividade.

De	outra	sorte	o	que	se	levanta	é	o	fato	de	que	a	crescente	ausência	de	leis	produzidas
e	 a	 falta	 de	 atualização	 legislativa,	 bem	 como	 a	 própria	 atribuição	 de	 sentido
normativo,	 segundo	 padrões	 atuais,	 haja	 vista	 o	 fato	 de	 que	 a	 sociedade	 evolui
rapidamente,	 enquanto	 as	 leis	 produzidas	 continuam	 estáticas	 e	 carentes	 de	 sentido
atualizado,	 atribuem	 ao	 Judiciário	 a	 responsabilidade	 de	 confecção	 de	 um	 sentido,
quando	da	sua	aplicação	concreta.

Não	por	acaso	as	sumulas	 têm	sido	cada	vez	mais	utilizadas,	em	detrimento	até	das
próprias	Leis,	 não	obstante	 aspectos	positivos,	 no	que	 tangem	ao	preenchimento	de
lacunas	 e	vazios	normativos,	 devido	ao	 fato	de	que	 elas	 corrigem	muitas	vezes	 leis
que	 podem	 estar	 ultrapassadas,	 de	 outro	 lado	 promovem	 prejuízos	 ao	 processo	 de
construção	democrática	do	Poder	do	Povo,	deixando	nas	mãos	dos	próprios	 juízes	a
visão	sobre	determinado	assuntos,	sobretudo	aqueles	provenientes	de	omissões	sejam
do	Legislativo	ou	do	Executivo.

Assim	é	que	ela,	a	súmula	vinculante,	vem	em	um	contexto	cuja	função	é	a	de	evitar	a
instabilidade	 jurídica	 e	 às	 decisões	 divergentes	 pelos	 juízes,	 obrigando-os	 a	 seguir
conforme	 a	 decisão	 dos	 órgãos	 hierárquicos	 superiores,	 como	 também	 nos	 serve	 a
construção	 de	 um	 sentido	 de	 normatividade	 do	 ordenamento,	 de	 modo	 a	 garantir
segurança	jurídica.

Razão	 disto	 implica	 que	 a	 sua	 confecção	 deva	 seguir	 alguns	 requisitos	 e	 sua



competência	 estará	 sobre	 o	 STF,	 que	 exclusivamente	 poderá	 adicionar,	 revisar	 ou
cancelar	 o	 enunciado	 das	 súmulas,	 que	 terá	 por	 objeto	 a	 validade,	 eficácia	 e
interpretação	 de	 normas	 que	 estejam	 causando	 algum	 tipo	 de	 divergência.	 Para	 a
edição	de	uma	súmula	descreve	Pedro	Lenza:

Devem	existir	reiteradas	decisões	sobre	a	matéria	constitucional	em	relação
a	normas	acerca	das	quais	haja,	entre	órgãos	 judiciários	ou	entre	estes	e	a
administração	 pública,	 controvérsia	 atual	 que	 acarrete	 grave	 insegurança
jurídica	 e	 relevante	 multiplicação	 de	 processos	 sobre	 idêntica	 questão
(LENZA,	2011,	p.	724-30).

De	 outro	 modo	 a	 jurisprudência	 são	 decisões	 reiteradas	 dos	 tribunais	 sobre
determinado	tema	reiteradamente	decidido	e,	também	refletem	uma	análise	do	sentido
na	 interpretação	 e	 aplicação	 das	 leis,	 não	 servindo	 como	 base	 e	 justificativa	 para
outras	 sentenças	 ou	 decisões	 judiciais,	 por	 ser	 fonte	 informal	 do	 direito,	 podendo,
contudo,	ajudar	na	conclusão	do	juiz	de	determinado	assunto.

Evidente	que	a	reiteração	pacifica	de	jurisprudência	por	parte	de	um	Tribunal	tende	a
gerar	uma	Súmula,	de	modo	a	fortalecer	o	sentido	do	jurídico	e	a	construção	de	um
sentido	de	segurança	jurídica	e	efetividade.

O	fortalecimento	do	sentido	das	súmulas	e	das	jurisprudências	certamente	se	dá	pela
abertura	 interpretativa	 seja	 pela	 indefinição	 conceitual	 e	 teórica	 das	 leis,	 seja	 pela
emancipação	 principiológica	 promovida	 pelo	 chamado	 Neoconstitucionalismo
(Pozzolo	e	Duarte,	2010)	que	se	tornou	uma	espécie	de	“mantra”	a	ser	repetido	pelos
Tribunais	pátrios.

4	 Ativismo	 judicial	 e	 judicialização	 da	 política:	 uma	 nova	 forma	 de	 “ver”	 o
Direito

A	judicialização	e	o	ativismo	surgiram	como	uma	forma	de	solucionar	um	problema
bastante	 frequente	 na	 sociedade,	 motivado	 pela	 falta	 de	 normas	 que	 suprissem	 a
resolução	de	alguns	casos,	alguns	em	sua	maioria	político,	ou	seja,	que	referenciavam
a	sociedade,	configurando	causa	de	interesse	público.

Inicialmente,	 cabe	 frisar	 que	 a	 Judicialização	 e	 o	 ativismo	 judicial	 são	 teorias	 que
apresentam	 definições	 diversas,	 não	 obstante	 o	 uso	 sinonímico	 de	 ambas,	 em	 obra
especifica	 sobre	a	 temática	expomos	a	 sua	diferenciação	que	se	 sintetiza	no	 fato	de
que	a	Judicialização	seja	a	própria	representação	de	uma	espécie	de	transferência	do
poder	 político	 para	 as	mãos	 do	 poder	 judiciário	 com	 enfoque	 ao	Supremo	Tribunal



Federal.	 Isso	 tudo	 motivado	 pela	 mudança	 paradigmática	 no	 sentido	 de	 segurança
jurídica	e	coerência	normativa	observada	em	vários	países,	inclusive	no	Brasil.

Já	o	ativismo	definimos	como	sendo:

Mais	próximo	a	uma	atitude	proativa	dos	magistrados,	geralmente	marcada
pela	 ausência	 de	 atuação	 prática	 de	 outros	 órgãos	 e	 ou	 poderes,
manifestando-se	 em	 alguns	 casos	 pela	 aplicação	 de	 regras	 e	 princípios	 a
situações	muitas	 vezes	 não	 previstas	 em	 leis,	 ou	mesmo	 contrárias	 a	 esta
(ALENCAR	FILHO,	2013,	p.	59).

Esses	fenômenos	surgem	inicialmente	como	um	grito	de	socorro	da	sociedade	que	se
via	submissa	a	um	poder	absolutista,	garantidor	dos	anseios	do	clero	e	da	nobreza	que
comandavam	 o	 poder	 político.	 Como	 forma	 de	 coibir	 os	 abusos	 promovidos	 pelo
Estado	os	burgueses	 franceses,	decidiram	pôr	 fim	ao	ambiente	absolutista	e	déspota
que	se	apresentava.	A	Revolução	Francesa	foi	o	marco	que	garantiu	aos	burgueses	e
tão	 logo	 a	 sociedade	 de	 forma	geral,	 garantias,	 direitos	 e	 a	 quebra	 da	 ordem	 social
dominante,	 com	 a	 instituição	 da	 divisão	 dos	 poderes,	 sob	 a	 ótica	 da	 teoria	 de
Montesquieu.

Como	 dissemos	 alhures	 a	 atualização	 do	 sentido	 de	 normatividade	 e	 a	 apatia	 do
Legislativo	 e	 do	 Executivo	 deixaram	 aberta	 a	 porta	 para	 o	 Ativismo	 e	 para	 a
Judicialização	da	Política,	seja	pela	ausência	normativa,	seja	pela	ausência	de	sentido
de	normatividade	coerente	e	 condizente	com	os	 tempos	atuais.	Dessa	 feita	 é	que	 se
percebe	que	a	evolução	de	um	judiciário	composto	por	juízes	burocráticos,	reduzidos
a	 simples	 subsunção	 da	 norma,	 portam	 consigo	 o	 dever	 de	 evolução	 para	 um
magistrado	 mais	 comprometido	 com	 o	 dever	 de	 conferir	 concretude	 de	 direitos,
sobretudo	aqueles	de	ordem	constitucional	(Nalini,	1992).

Logicamente	 que	 as	 fases	 que	 direcionaram	 a	 uma	 maior	 apresentação	 de
discricionariedade	do	 judiciário,	 representados	pelo	ativismo	 judicial,	é	 resultado	de
um	maior	comprometimento	do	sentido	de	dever	cumprido	do	Estado,	no	que	tange	a
garantia	de	uso	e	gozo	de	direitos,	sobretudo	fundamentais	salvaguardados	pela	Carta
Política,	 que	 de	 qualquer	modo	 	 promovem	 uma	 forçosa	 atualização	 do	 sentido	 de
reconstrução	 dos	 poderes,	 ou	 mesmo	 redemocratização,	 posto	 que	 neste	 sentido	 o
Judiciário	 tem	 sido	 propulsor	 de	 um	 mecanismo	 “contra	 majoritário”,	 garantindo
efetividade	de	direitos	e	construção	de	garantias	as	minorias	esquecidas	no	processo
de	desenvolvimento	das	democracias	modernas,	 tudo	isso	na	intenção	de	garantir	os
anseios	sociais	dos	cidadãos	e,	de	construção	do	Estado	de	Direito	pelo	fortalecimento
do	próprio	ordenamento.



Não	 obstante	 tudo	 isso,	 toda	 essa	 abertura	 esbarra	 na	 Constituição,	 que	 impõe	 aos
Poderes	 funções	 especificas,	 as	 quais	 não	 fazem	 parte	 segundo	 parte	 da	 doutrina	 a
competência	 e,	 portanto,	 de	 sua	 legitimidade	 por	 juízes,	 que	 não	 recebem
representatividade	democrática	dos	cidadãos	coo	acontece	com	o	Executivo	e	com	o
Legislativo,	poderes	políticos	por	excelência.

Contudo,	como	dissemos	a	inércia	dos	outros	órgãos	associada	a	complexidade	social
e	 as	 modificações	 paradigmáticas	 fez	 surgir	 o	 dever	 de	 movimentação	 de	 um
“judiciário	 militante”,	 que	 signifique	 alcançar	 camadas	 sociais	 que	 cada	 vez	 mais
batem	as	portas	da	justiça,	por	meio	do	processo,	em	busca	de	solução,	os	quais	por
sua	vez	movidos	por	buscar	uma	solução	para	a	 lentidão	dos	processos	e	a	 falta	de
padronização	de	entendimento,	obrigou-se	a	 ir	 além	de	 suas	atribuições,	de	modo	a
formalizar	decisões	que	a	posteriori	consagrariam	uma	neutralidade	política,	fazendo
surgir	a	jurisprudência	e	as	súmulas,	das	quais	faz	parte	aquela	Vinculante.

Ademais	o	art.	5º,	da	Constituição	Federal,	em	seu	inciso	XXXV,	consagra	que	“a	lei
não	excluirá	de	 apreciação	do	Poder	 Judiciário	 lesão	ou	ameaça	 a	direito”,	 ou	 seja,
como	 já	 foi	 apreciado	 anteriormente,	 a	 própria	Constituição	 dá	 poderes	 para	 que	 o
judiciário	haja,	quando	instigado	a	coibir	situações	de	lesão	ou	ameaça	a	direitos.

A	fim	de	fortalecer	a	discricionariedade	do	poder	fala-se	em	obediência	aos	princípios
constitucionais,	sobre	o	tema	tratado	resume	Eduardo	Appio:

(...)	Ao	implementarem	uma	política	pública	a	partir	de	um	dever	genérico
previsto	 na	 Constituição,	 os	 juízes	 estão	 atuando	 no	 plano	 estritamente
político,	 definindo	 os	 perdedores	 e	 ganhadores	 dentro	 da	 comunidade
jurídica,	além	de	mensurar-lhes	as	perdas	e	ganhos.	Interferem,	portanto,	no
espaço	reservado	aos	demais	poderes,	suprimindo	as	prerrogativas	inerentes
ao	 sistema	 representativo	 e	 impondo	 suas	 concepções	 próprias	 acerca	 do
tamanho	do	Estado.	Agem,	portanto,	como	um	bloco	ou	partido	político.	Já
nos	 casos	 em	 que	 interferem	 de	 forma	 positiva,	 visando	 assegurar	 o
cumprimento	 dos	 princípios	 constitucionais,	 utilizam-se	 de	 um	 argumento
jurídico	e	não,	político,	qual	seja:	de	que	existe	uma	vinculação	plena	dos
atores	 políticos	 ao	 texto	 da	 Constituição	 a	 qual	 vem	 a	 determinar	 que	 o
Poder	Judiciário	assegure	sua	concretização.	(APPIO,	2008,	p.	136).

Esta	breve	explicação	nos	serve	para	que	se	possa	observar	a	construção,	os	motivos	e
consequências	geradas	pelo	 surgimento	e	pelo	crescimento	e	 importância	do	uso	da
jurisprudência	 e	 das	 súmulas,	 dentro	 do	 ordenamento	 jurídico	 pátrio,	 que
acompanham	todo	o	processo	anteriormente	descrito.



Todo	o	movimento	gerado	pela	intervenção	do	judiciário	em	áreas	e	atribuições	que
não	 são	 de	 sua	 orbita,	 constitui	 em	 uma	 gama	 de	 decisões	 arbitradas	 que	 se
oficializam	 como	 súmulas	 e	 tão	 logo	 são	 seguidas	 de	 modo	 vinculado,	 ou	 seja,
atribuído	com	o	poder	de	 lei	e,	que	se	observa	no	atual	cenário	se	consubstancia	na
pratica	legislativa	nas	mãos	dos	magistrados,	mais	precisamente	do	Supremo	Tribunal
Federal	que	formula	súmulas	de	natureza	vinculante.

Não	é	à	 toa	que	vemos	o	crescimento	do	Supremo	Tribunal	Federal	e	dos
holofotes	 que	 são	 diariamente	 lançados	 sobre	 a	 magistratura	 nacional,
quando,	 por	 meio	 de	 suas	 decisões	 modificam	 o	 cenário	 nacional,
interferindo	 na	 vida	 cotidiana	 das	 pessoas.	 A	 exemplo	 podemos	 citar	 o
recente	 julgamento,	Recurso	Extraordinário	 (RE)	511961,	que	 fixou	a	não
obrigatoriedade	de	diploma	para	o	exercício	da	profissão	de	jornalista,	o	que
certamente	mexeu	com	a	vida	cotidiana	de	milhares	de	pessoas	que	ainda
estão	 nas	 faculdades	 pensando.	O	 que	 fazer	 então	 com	o	 investimento	 de
vida,	 tempo	e	dinheiro	feitos	em	um	curso	que	não	é	mais	necessário?	Ou
ainda	 pelo	 temor	 dos	 profissionais	 atuantes	 de	 verem	 seus	 postos	 de
trabalho	ser	atacados	por	pessoas	que	não	tiveram	a	mesma	dedicação	a	que
estes	se	submeteram	ao	cursar	o	referido	ensino	(ALENCAR	FILHO,	2013,
p.	75	e	76).

Entretanto	a	interferência	do	Poder	Judiciário,	que	ordinariamente	se	faz	pela	decisão
processual	inter	partes,	algumas	vezes,	apresenta-se	como	danosa,	posto	que	deveria
passa	a	ser	utilizada	com	efeitos	erga	omnes	o	que	implicaria	de	um	lado	numa	maior
precisão	destes	efeitos,	ou	ainda	numa	maior	previsão	por	parte	dos	magistrados	dos
efeitos	 de	 suas	 decisões,	 o	 que	 implicaria	 no	 reforço	 da	 morosidade	 e	 da
impossibilidade	de	efetivação	do	processo.

5	O	caso	paradigmático	do	mandado	de	segurança:	quando	a	lei	é	ineficiente

O	 caso	 do	 Mandado	 de	 segurança	 é	 um	 claro	 exemplo	 de	 como	 a	 ausência	 ou
caducidade3,	haja	vista	que	a	norma	que	trata	do	tema,	não	obstante	tenha	sido	alçada
a	 nível	 constitucional	 em	 1988,	 é	 a	 Lei	 1.533/51,	 que	 tratava	 da	 matéria,	 mas	 era
extremamente	 lacunosa,	ou	melhor	carecia	deveras	de	adequações,	para	que	surtisse
efeitos	desejáveis.

Ora	bem	facilmente	se	pode	analisar	a	vasta	gama	de	decisões	judiciais	que	se	formou
acerca	 do	 writ	 mandamus,	 especialmente	 “codificada”	 pela	 também	 sedimentada
gama	de	súmulas	acerca	da	matéria	promovida	seja	pelo	Superior	Tribunal	de	Justiça,



ou	ainda	pelo	Supremo	Tribunal	Federal,	os	quais	demonstram	a	nossa	 tese	de	uma
inoperância	legislativa,	e	uma	atuação	legislativa	por	vezes,	não	apenas	tardia,	senão
ainda,	 completamente	 desnecessária,	 como	 foi	 a	 elaboração	 da	 Lei	 12.016/2009,	 a
qual	veio,	pretensamente	substituir	e	atualizar	a	sua	anterior	norma	de	1951,	todavia
em	 rasa	 análise	 percebe-se	 que	 esta	 nada	 fez,	 senão	 compilar	 toda	 a	 jurisprudência
produzida	 pelas	 Cortes	 Superiores	 brasileiras,	 consubstanciada	 nas	 súmulas
produzidas	por	décadas	de	trabalho	judicial	intenso	sobre	a	matéria4.

Desta	feita	apontamos	que	nesse	caso	especificamente	a	atuação	tardia	do	Congresso
Nacional	em	legislar	atualizando	a	norma	acerca	do	Mandado	de	Segurança,	uma	das
ações	 processuais	 alçadas	 a	 status	 de	 remédio	 constitucional	 em	 1988,	 pela	 atual
Constituição,	gerou	o	procedimento	de	elaboração,	por	parte	dos	Tribunais	de	intenso
trabalho	 de	 integração,	 aplicação,	 conformação	 e	 atualização	 normativa,	 o	 que,
digamos	 foi	 “desnecessariamente	 reduzido	 a	 nada”,	 ante	 a	 atuação	 de	 “copiar”	 e
“colar”	efetuada	pelo	Parlamento,	que	a	nosso	ver,	perdeu	a	oportunidade	de	apenas
modificar	alguns	artigos	da	norma	de	1951,	os	quais	reputamos	seria	bastante.

De	 nenhuma	 forma	 estamos	 a	 defender	 o	 caso	 de	 que	 o	 Legislativo	 não	 atue,	 ou
“delegue”	 funções	 ao	 Judiciário,	 senão	 apenas	 dizemos	 que	 poderia	 ter	 sido	 aqui
muito	 bem	 contextualizado	 um	 caso	 de	 nova	 conformação	 entre	 os	 Poderes	 da
República,	 haja	 vista	 que	 no	 caso	 em	 tela,	 havendo	 farta	 produção	 e	 material
jurisprudencial	pacifico	acerca	da	temática,	que	não	se	fazia	necessário	a	intervenção
do	Estado	legislador,	sendo	uma	atuação	a	nosso	ver	absolutamente	inócua,	posto	que
um	dos	papeis	da	norma	é	“inovar”	e	ou	“regulamentar”	o	que	esteja	necessitando	de
ser	regulamentado	ou	juridicizado,	o	que	de	longe	passa	pela	matéria	em	tese.

A	revés	disso	existem	outras	matérias	que	reputamos	mais	importantes	e	que	passaram
ao	 largo	do	Legislativo	e,	que	urge	a	 sociedade	pela	 sua	 regulamentação,	 como	é	o
caso	 do	 Mandado	 de	 Segurança	 Coletivo,	 e	 ações	 coletivas	 de	 um	 modo	 geral,
carentes	 no	 caso	 brasileiro	 de	 uma	 normatização,	 ainda	 se	 encontra	 a	 espera	 de
regulamentação	pelo	Legislativo	ausente.

6	Conclusão

Diante	 do	 exposto	 tem-se	 que	 a	 percepção	 de	 que	 a	 sociedade	 está	 em	 constante
mudança	 causa	 consequências	 drásticas	 no	 âmbito	 jurídico,	 de	 modo	 que	 a
complexidade	na	construção	da	 sociedade	pós	moderna,	 implica	na	presença	de	um
Estado	mais	 atuante,	 que	 venha	 lado	 a	 lado	 com	 essas	 alterações	 sociais,	 buscando
sempre	 garantir	 direitos	 fundamentais	 dos	 cidadãos,	 bem	 como	 o	 sentido	 de



segurança,	isonomia,	efetividade	e	concretude	do	sentido	democrático	do	Estado	e	do
fortalecimento	do	Poder	do	Povo.

Desta	feita	o	surgimento	das	súmulas	e	jurisprudências,	inicialmente	com	importância
interna	 apenas	 aos	 órgãos	 da	 Justiça,	 como	 orientadoras	 de	 decisões,	 alcançaram	 o
intuito	de	garantir	 a	 efetividade	da	 justiça	que	não	deve	 ser	morosa	nem	 tão	pouco
inefetiva,	 garantindo	 decisões	 judiciais	 mais	 isonômicas	 e	 supridoras	 de	 possíveis
falhas	promovidas	pela	ausência	do	Estado	nas	suas	demais	funções	e	que	perturbam
a	formação	concreta	de	direitos	fundamentais.

Assim	 é	 que	 a	 partir	 do	 ativismo	 judicial	 e	 da	 Judicialização,	 juízes	 passam	 a
protagonizar	 temas	 que	 antes	 eram	 abarcados	 apenas	 pelas	 leis	 e,	 que	 agora	 são
veiculadas	 por	 decisões	 judiciais,	 recorrentes,	 sobretudo,	 de	minorias	 carentes	 pelo
abandono	do	Estado	político	(Executivo	e	Legislativo).

O	argumento	defendido	é	o	de	que	na	verdade,	a	atuação	do	judiciário	em	lugar	dos
outros	poderes	não	é	uma	forma	prejudicial,	senão	ainda	a	formalização	de	processos
que	sirvam	para	suprir	carências	do	Estado	Político	seja	pela	omissão	consciente	ou
inoperância	burocrática	do	modo	como	se	formalizam,	servindo	ainda	para	construir
uma	 espécie	 de	 fortalecimento	 democrático,	 posto	 que	 servem	 tais	 decisões	 como
processos	inclusivos	de	minorias	excluídas	no	processo	majoritário	democrático.

Não	obstante	as	críticas	ao	chamado	gigantismo	judicial,	podemos	perceber,	no	caso
do	Mandado	 de	 Segurança	 que	 a	 atuação	 judicial	 tem	 e	 pode	 ser	 eficiente,	 no	 que
tange	 a	 supressão	 ou	 imprecisões	 legislativas,	 por	 carência	 de	 atualização	 do
arcabouço	legislativo	nacional	e,	que	muitas	vezes	uma	readequação	da	separação	de
Poderes,	visando	a	eficiência	das	funções	do	Estado	se	fazem	prementes.

As	súmulas	estão	tomando	conta	do	cenário	nacional	e	isto	deve	ser	observado	com
certa	atenção,	seja	com	o	intuito	de	coibir	abusos	ou	ainda	como	meio	de	visualizar
benefícios	pela	promoção	da	rapidez	e	concretude	de	decisões	que	visem	garantir	uma
justiça	mais	atuante	e	rápida,	que	acompanhe	as	mudanças	e	as	evoluções	no	cenário
social,	em	busca	da	garantia,	sobretudo	dos	direitos	fundamentais.
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como	 sinônimo	 de	 uma	 lei	 desatualizada,	 ou	 fora	 do	 contexto	 e	 que	 precisa	 ser
atualizada	no	ato	de	sua	interpretação/aplicação	ao	caso	concreto.

4	Remetemos	o	 leitor	a	observação	da	norma	de	2009	e	a	verificação	do	que	ora	se
alude	pela	análise	das	Sumulas	do	STJ:	41,	105,	169,	177,	202,	213e	217,	sem	falar	na
vasta	coleção	de	Súmulas	produzidas	pelo	STF:	101,	248,	266,	267,	268,	269,	270,
271,	294	,	299	,	319,	330	,	392	,	405	,	429	,	430	,	474,	506,	510	,		512	,	597	e	622.
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Resumo:	O	presente	artigo	tem	por	objetivo,	num	primeiro	momento,	uma
análise	 de	 um	 tipo	 penal	 à	 luz	 da	 teoria	 das	 normas	 e	 a	 sua	 testagem	 de
acordo	com	o	princípio	da	proporcionalidade.	Inicialmente	a	análise	centrar-
se-á	na	identificação	dos	direitos	fundamentais	envolvidos	no	momento	da
elaboração	da	norma	para,	num	segundo	momento	passar	a	sua	ponderação
de	 acordo	 com	 os	 critérios	 propostos	 por	 Robert	 Alexy.	 Como	 resultado
teremos	 a	 verificação	 de	 desproporcionalidade	 do	 tipo	 penal	 em	 análise.
Concluíremos	que	o	 raciocínio	aqui	utilizado	não	apenas	pode	como	deve
ser	utilizado	no	momento	da	elaboração	de	quaisquer	tipos	penais.
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Abstract:	At	first,	this	article	aims	an	analysis	of	a	criminal	offense	in	the
light	 of	 the	 theory	 of	 norms	 and	 their	 testing	 in	 accordance	 with	 the
principle	of	proportionality.	 Initially,	 the	analysis	will	 focus	on	identifying
the	fundamental	rights	 involved	when	preparing	the	norm	for,	second	pass
their	weighting	 according	 to	 the	 criteria	 proposed	 by	Robert	Alexy.	As	 a
result	we	will	have	a	disproportionate	check	 for	 this	 criminal	offense.	We
conclude	that	the	reasoning	used	here	not	only	can	but	it	also	should	be	used
when	drawing	up	any	criminal	types.
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1	Introdução

O	presente	paper	tem	por	finalidade	uma	breve	análise	de	um	tipo	penal	à	luz	dateoria
das	normas	e	sob	o	enfoque	dos	direitos	 fundamentais	e	princípios	nele	envolvidos.
Ao	longo	dessa	pesquisa	pareceu	cada	vez	mais	claro	que,	quando	estamos	a	falar	de
tipos	penais	invariavelmente	estamos	a	remeter	sempre	à	uma	discussão	envolvendo	a
ponderação	de	princípios	e,	em	muitos	casos,	de	direitos	fundamentais.

A	 doutrina,	 tanto	 de	 direito	 penal	 como	 de	 direitos	 fundamentais	 costuma	 esbarrar
sempre	em	questões	que	pertencem	à	outra	área,	fazendo	incursões	um	tanto	quanto
curtas	quando	estão	a	adentrar	o	terreno	“alheio”.

Parece-nos,	 entretanto,	 que	 não	 faz	 sentido	 reforçarmos	 essas	 fronteiras,	 sobretudo
quando	 tratamos	 de	 áreas	 que,	 sem	 dúvida,	 tem	 uma	 simbiose	 tão	 precisa.	 É
justamente	na	análise	transdisciplinar	de	determinadas	questões	que	somos	capazes	de
expor	 certos	 problemas	 que,	 com	 os	 mecanismos	 de	 uma	 única	 área	 do	 direito,
parecem-nos	obtusos.

Por	 outro	 lado,	 e	muitas	 vezes,	 o	 que	 ocorre	 é	 que	 estamos	 a	 falar	 exatamente	 da
mesma	 questão	 em	 diferentes	 áreas,	 porém	 em	 linguagens	 diferentes.	 Ora	 se	 é	 a
linguagem	 justamente	 um	 dos	 critérios	 para	 definir-se	 uma	 ciência	 também	 o	 será
importante	para	aproximá-la,	nesse	sentido.

Nossa	 análise	 desemboca	 em	 dois	 problemas	 principais.	 Inicialmente	 ao	 analisar	 o
enunciado	 normativo	 do	 tipo	 penal	 podemos	 dele	 extrair	 algumas	 normas	 que
potencialmente	conflituarão	com	outras.	Caberá	então	definir	a	natureza	de	cada	uma
dessas	normas	envolvidas	para	encontrar	o	método	de	solução	adequado.

Para	 esse	 primeiro	 problema	 nossa	 hipótese	 é	 de	 que	 haja	 um	 norma	 proibitiva	 de
lesão	 ao	 bem	 jurídico	 penal	 anterior	 à	 norma	 que	 criminaliza	 a	 conduta,	 e	 que
portanto	teria	o	condão	de	legitimá-la.	Como	o	bem	jurídico	deverá	ser	de	alto	relevo
para	o	ordenamento	 jurídico,	 entendemos	que	 sua	proteção	deva	decorrer	de	norma
constitucional.

Para	o	segundo	problema	a	hipótese	é	de	que,	no	mais	das	vezes,	esse	conflito	seja
composto	 por	 normas	 que	 sejam	 princípios,	 ainda	 que	 isto	 não	 esteja	 evidente	 em



primeiro	plano.	Passamos,	portanto,	por	uma	abstração	na	qual	remeteremos	sempre	à
um	princípio	envolvido	no	caso.	A	partir	disso	caminhamos	no	sentido	da	resolução
desse	 conflito	 aplicando	 os	 métodos	 de	 ponderação	 propostos	 por	 Robert	 Alexy,
aplicando-se	a	fórmula	do	peso	na	sua	variante	para	conflitos	plurinormativos,	porém
sem	expressar	isso	no	texto	do	paper	de	maneira	direta.

Em	 suma,	 apresentamos	 aqui	 um	 breve	 ensaio	 que	 tenta	 expor	 um	 tipo	 penal	 em
específico	(art.	409	do	Projeto	de	Lei	nº.	236	de	2012)	e	compreendê-lo	sob	o	enfoque
dos	 direitos	 fundamentais	 e	 dos	 princípios	 deles	 extraídos	 alí	 envolvidos,	 dando-se
especial	 atenção	 ao	 processo	 de	 elaboração	 da	 norma,	 e	 á	 luz	 do	 princípio	 da
proporcionalidade.

Explique-se	 que	 o	 caso	 analisado	 é	 meramente	 ilustrativo,	 servindo	 apenas	 como
apoio	 para	 apresentar	 a	 possibilidade	 de	 aplicação	 de	 critérios	 de	 uma	 doutrina	 de
direitos	fundamentais	para	ajudar	a	fundamentar	e	mesmo	elucidar	questões	de	direito
penal.

Isso	explica-se	no	fato	de	não	estarmos	cá	a	fazer	um	estudo	direcionado	à	fórmula	do
peso	 especificamente	 e	 sim	 a	 utilizá-la	 como	 técnica	 para	 auxílio	 no	 momento	 da
argumentação	 e	 colocar	 a	 possibilidade	 de	 utilização	 desses	 critérios	 na	 ciência	 do
direito	penal,	mais	especificamente	no	momento	da	elaboração	da	norma.

Para	a	correta	compreensão	da	análise	que	aqui	propomos	é	necessária	a	apresentação
de	um	breve	enquadramento	teórico,	que	envolve	fundamentalmente	a	teoria	do	bem
jurídico	penal	e	a	teoria	da	imputação	objetiva.

A	teoria	do	bem	jurídico	penal,	a	que	aqui	referimo-nos,	foi	referida	pela	primeira	vez
por	 Johann	Michael	 Franz	Birnbaum.	 Para	 o	 autor	 haveria	 um	 conjunto	 de	 valores
superiores,	 assim	definidos	pela	 sociedade,	que	 seriam	merecedores	de	 tutela	penal,
de	forma	a	justificar	a	punição	quando	da	sua	lesão1.

Posteriormente,	Claus	Roxin	com	o	desenvolvimento	de	 sua	 teoria	do	 injusto	penal
pressupõe,	para	o	ilícito	penal,	uma	lesão	ou	colocação	em	perigo	de	um	bem	jurídico.
De	acordo	com	a	sua	teoria	da	imputação	objetiva	seriam	estabelecidos	detalhes,	em
consonância	 com	 o	 dito	 fundamento,	 para	 delimitar	 o	 que	 é	 jurídico-penalmente
proibido,	 o	 que	 se	 faria,	 na	 sua	 visão,	 mediante	 uma	 ponderação	 do	 bem	 jurídico
tutelado	pelo	direito	penal	e	da	restrição	à	liberdade2.

Além	 de	 ambas	 teorias,	 e	 em	 total	 consonância	 com	 a	 análise	 que	 apresentaremos,
está	a	teoria	constitucionalista	do	delito,	segundo	a	qual	não	basta	a	mera	subsunção
formal	 ao	 tipo	 penal,	 isto	 é,	 o	 preenchimento	 da	 previsão	 para	 que	 se	 espolete	 a



consequencia	jurídica,	de	forma	a	atender-se	ao	princípio	da	legalidade.	É	necessário,
antes,	a	ofensa	ao	bem	jurídico	tutelado.

O	bem	jurídico,	sendo	a	expressão	de	uma	liberdade	encontra	seus	limites	no	próprio
núcleo	duro	da	Constituição.	Em	última	análise	o	que	 temos	 é	que,	 sendo	o	direito
penal	mecanismo	protetor	 de	 bens	 jurídicos	 de	 relevo	 e,	 encontrar-se-ão	 esses	 bens
jurídicos	necessariamente	na	Constituição3.

Derivam	 ainda	 dessas	 duas	 últimas	 teorias	 algumas	 noções,	 sendo	 uma	 delas	 a	 da
proporcionalidade,	 segundo	 a	 qual	 só	 justifica-se	 a	 privação	 de	 de	 um	 direito	 da
pessoa	quando	ocorra	afetação	de	um	outro	direito	de	igual	ou	menor	relevância4.

Parece-nos,	 portanto,	 que	 está	 ao	 encargo	 do	 legislador	 realizar	 no	 momento	 da
elaboração	do	tipo	penal	um	juízo	de	proporcionalidade,	tendo	em	mente	a	restrição
de	 direitos	 que	 derivam	 da	 norma	 que	 esta	 a	 propor.	 Outra	 idéia	 é	 a	 da
transcendentalidade	que	é	aquela	segundo	a	qual	o	direito	afetado	deva	ser	constante
do	 patrimônio	 jurídico	 de	 um	 terceiro,	 que	 reconduz	 a	 própria	 inviolabilidade	 dos
direitos	fundamentais.

Conclui-se	 portanto	 que,	 se	 estamos	 a	 tratar	 de	 direitos	 fundamentais,	 é	 no	 direito
constitucional	que	devemos	buscar	os	critérios	de	justificação	razoáveis	para	restringi-
los.	 Dessa	 maneira	 fica	 o	 legislador	 ordinário	 no	 momento	 da	 elaboração	 do	 tipo
penal	adstrito	às	mesmas	regras	que	norteiam	a	restrição	dos	direitos	fundamentais5.

Importante	ressaltar	no	entanto	que	embora,	no	mais	das	vezes,	os	direitos	protegidos
pela	 tutela	 penal	 sejam	 os	 direitos	 fundamentais	 não	 é	 possível	 generalizar	 essa
proposição	no	sentido	de	que	o	Direito	Penal	será	sempre	um	garantidor	de	direitos
fundamentais.

Isto	 porque	 existem	 muitos	 bens	 jurídicos	 que	 não	 gozam	 do	 status	 de	 direito
fundamental	e	que	gozam	da	proteção	do	Direito	Penal	na	mesma.	A	conclusão,	antes,
esta	mesmo	na	noção	de	bem	jurídico,	sobretudo	se	tivermos	em	vista	os	argumentos
defensores	da	chamada	escola	funcionalista	do	direito	penal.

Analisaremos	aqui	um	caso	prático,	a	saber,	a	proposta	de	criminalização	da	rinha	de
galo	de	acordo	com	a	redação	proposta	para	o	art.	409	do	Projeto	de	Lei	do	Senado	nº.
236	 de	 2012,	 a	 conhecida	 reforma	 do	Código	Penal	Brasileiro.	 Importante	 explicar
que	 tal	 tipo	 penal	 não	 se	 encontra	 atualmente	 no	 ordenamento	 jurídico	 brasileiro,
sendo	certo	que	a	proposta	de	lei	em	questão	(a	reforma	do	código	de	forma	geral)	foi
alvo	 de	 mais	 de	 30	 mil	 sugestões	 da	 sociedade	 civil,	 tendo	 sido	 inclusive	 muito
criticada,	especialmente	no	tocante	às	desproporções	entre	as	penas	cominadas.



Pedimos	licença	para	trazer	à	colação	o	enunciado	normativo	ao	qual	nos	referimos,
de	suma	relevância	para	a	análise	que	se	pretende:

Promoção	de	confronto	entre	animais	

Art.	 409.	 Promover,	 financiar,	 organizar	 ou	 participar	 de	 confronto	 entre
animais	de	que	possa	resultar	lesão,	mutilação	ou	morte:	

Pena	–	prisão,	de	um	a	quatro	anos.

Muitos	 dos	 argumentos	 que	 encontramos	 a	 respeito	 da	 falta	 de	 proporção	 entre	 as
penas	 são	 no	 sentido	 de	 que	 alguns	 tipos	 penais	 e	 respectivas	 penas	 cominadas
estariam	em	desproporção	(ou	 incoerência)	entre	si,	ou	seja,	que	a	pena	cominada	a
um	crime	em	abstrato	mais	relevante	deveria	ser	mais	severa,	e	vice-versa6.

Trata-se,	 portanto,	 de	 uma	 crítica	 que,	 em	 última	 análise	 remete-nos	 às
proporcionalidades	paralelas,	ou	seja,	a	proporcionalidade	de	uma	norma	em	relação	a
outra	 que	 a	 ela	 independe.	 Muito	 embora	 tenhamos	 ciência	 da	 importância	 de	 tal
mister	para	a	coerência	do	ordenamento	jurídico,	não	nos	ateremos	aqui	à	esta	análise
por	dois	motivos.

Primeiro	porque	entendemos	que,	caso	seja	atendido	o	princípio	da	proporcionalidade
em	 cada	 caso	 específico,	 e	 tendo	 em	 vista	 que	 os	 bens	 jurídicos	 tutelados	 estejam
todos	ao	abrigo	da	constituição,	por	conseguinte	já	estará	estabelecida	uma	coerência
interna	no	ordenamento	jurídico.

Em	 segundo	 lugar	 por	 que	 entendemos	 que	 o	 simples	 argumento	 das
proporcionalidades	 em	paralelo	 isoladamente	 é	 demasiado	 fraco	 para	 justificar	 uma
alteração	 na	 lógica	 que	 hoje	 encontramos	 no	 processo	 legiferante	 penal	 no	 Brasil.
Explique-se	que	a	mera	referência	à	pena	aplicada	em	razão	do	bem	jurídico	tutelado
remeter-nos-ia,	em	última	análise,	à	uma	tentativa	de	hierarquização	de	bens	jurídicos
(ou	de	princípios	à	ele	inerentes),	o	que	rechaçamos,	posto	que	entendemos	que	será
(e	 ainda	mais	 no	 caso	 dos	 tipos	 penais)	 apenas	 no	 caso	 concreto	 possível	 avaliar	 a
importância	(ou	peso)	do		bem	jurídico	(ou	princípio)	ali	colocado.

Ressaltamos,	no	entanto,	que	nos	referimos	a	esse	caso	apenas	como	forma	de	apoio	à
apresentação	 da	 nossa	 análise	 dos	 tipos	 penais	 como	 resultado	 de	 uma	 ponderação
entre	princípios	protetores	de	bens	jurídicos	tutelados	pela	ordem	jurídica.	Se	é	certo,
de	um	lado,	que	essa	análise	refina-se	em	alguns	pormenores	muito	relevantes	para	o
caso	específico,	de	outro	lado	também	é	certo	que	tenta	ilustrar	uma	parte	importante
do	processo	de	raciocínio	jurídico	que	leva	a	elaboração	de	um	tipo	penal.



2	O	tipo	penal:	uma	análise	à	luz	da	teoria	das	normas,	o	bem	jurídico	tutelado	e
os	conflitos	normativos	dele	decorrentes

Classicamente,	 os	 tipos	 são	 enunciados	 normativos	 que	 descrevem	 uma	 conduta
ilícita.	 Na	 definição	 de	 Welzel7	 o	 tipo	 penal	 é	 a	 descrição	 concreta	 da	 conduta
proibida.	De	acordo	com	essa	definição	o	tipo	penal	não	seria	mais	do	que	a	descrição
de	uma	ação	humana,	ou	de	um	conjunto	delas,	vedados	pelo	ordenamento	jurídico.

A	proibição	de	determinada	conduta	revela	a	precedência	de	um	direito	sobre	outro.
De	maneira	geral	o	direito	geral	de	liberdade	sempre	será	atingido	por	uma	proibição.
O	que	se	quer	dizer	é	que,	no	mínimo,	a	liberdade	de	ação	do	indivíduo	será	atingida
pela	 incidência	 de	 uma	 norma	 qualquer	 que	 proíba	 qualquer	 conduta	 sob
determinadas	 condições.	 Uma	 vez	 que	 a	 liberdade	 é	 a	 faculdade	 que	 se	 dá	 ao
indivíduo	 de	 fazer	 ou	 não	 fazer	 algo,	 toda	 vez	 que	 uma	 norma	 proíbe	 determinada
ação,	está	a	restringir	uma	liberdade	de	agir	daquela	maneira8.

A	bem	conhecida	teoria	de	Binding9	afirma	que	o	enunciado	normativo	sempre	trará,
no	mínimo,	duas	normas.	Primeiro	pode	extrair-se	uma	norma	que	proíba	determinada
conduta,	ou	seja,	a	conduta	descrita	no	enunciado	normativo	contém	implicitamente	a
proibição	daquela	ação	ou	daquele	conjunto	de	ações	e,	num	segundo	momento,	um
norma	impositiva	que	determina	uma	pena	para	a	sua	violação.

Já	 inicialmente	 devemos	 rechaçar	 a	 idéia	 de	 que	 a	 norma	 penal	 é	 um	 mandado
dirigido	unicamente	aos	 súditos.	O	que	compreendia	o	citado	 jurista	 é	que	a	norma
que	 chamamos	 tipo	 penal	 sempre	 seria	 um	 mandato	 dirigido	 ao	 povo	 para	 seu
cumprimento,	e	nunca	ao	Estado.	Assim	sendo,	o	sentido	da	existência	de	uma	norma
penal	se	esvaziaria	caso	não	determinasse	a	proibição	dessa	conduta.

Concordamos	com	o	seu	pensamento	por	entender	que	o	indivíduo,	quando	pratica	a
conduta	descrita	no	tipo	não	está	a	violar	o	tipo	penal,	mas	tem	sua	conduta	amoldada
a	ele.	No	entanto,	discordamos	da	idéia	de	que	possa-se	deduzir	do	próprio	tipo	penal
a	norma	proibitiva	para	a	realização	da	conduta,	dada	a		dupla	analise	que	faremos	da
norma	a	seguir.

Kelsen	 traça	 uma	 linha	 de	 raciocínio	 oposta	 à	 de	 Binding	 no	 sentido	 de	 que	 toda
norma	conteria	um	dever	jurídico	e,	que	este	não	se	confundiria	com	aquela.	Na	sua
visão,	qualquer	norma	para	ser	 jurídica	contém	 já	em	si	mesma	uma	sanção,	 já	que
seria	 a	 ilicitude	 um	 pressuposto	 do	 direito,	 parece	 que	 deveríamos	 extrair	 do	 tipo
penal	apenas	uma	norma10.



No	 entanto,	 não	 concordamos	 com	 a	 aferição	 do	 autor	 de	 que	 o	 indivíduo	 viola	 a
norma	 e,	 portanto,	 da	 azo	 a	 aplicação	 de	 um	 sanção	 pelo	 Estado,	 porquanto	 pela
redação	 dos	 tipos	 penais	 não	 encontramos	 o	 indivíduo	 a	 contrariar	 nenhum	 dos
mandamentos.	Nesse	sentido,	temos	que	concordar	com	Binding.

No	caso	do	tipo	penal	a	existência	de	uma	norma	que	impõe	uma	pena,	obviamente
impõe	ao	Estado	o	dever	de	impor	essa	pena	ao	agente	infrator	da	norma.	No	entanto
é	ao	cidadão	que	se	aplicam	os	pressupostos	da	previsão,	de	 forma	a	espoletar-se	o
efeito	normativo.

Chegamos	a	conclusão,	portanto,	de	que	do	tipo	penal	poder-se-á	extrair	no	mínimo
duas	consequências	lógicas:	primeiro	de	que	o	Estado	deve	aplicar	a	sanção	em	caso
de	 amoladamente	 do	 comportamento	 do	 agente	 à	 conduta	 e	 segundo	 de	 que	 as
condutas	ali	descritas	não	devem	ser	realizadas.	Do	contrário,	qual	seria	o	sentido	de
uma	norma	que	aplica	uma	sanção	à	um	indivíduo	que	não	contraria	a	ordem	jurídica?

As	 questões	 que	 emergem	 então	 são:	 onde	 localiza-se	 no	 ordenamento	 jurídico	 a
proibição	da	conduta	descrita	no	tipo	penal?	Pode-se	ou	não	extrair	do	tipo	penal	uma
norma	proibitiva	da	conduta	ali	descrita?

Para	 responder	 à	 primeira	 questão	 nos	 socorreremos	 da	 teoria	 que	 justifica	 os
fundamentos	 da	 pena	 contida	 no	 tipo	 penal,	 adotando	 para	 tanto,	 o	 entedimento	 de
Roxin11,	 que	 estabelece	 que	 a	 pena	 tem	 um	duplo	 caráter,	 qual	 seja,	 preventivo	 no
sentido	de	funcionar	como	coação	psicológica	ao	cidadão	de	maneira	que	não	realize
a	conduta	descrita	no	tipo	e	a	finalidade	repressiva,	no	sentido	de	que	punirá	quem	o
fizer.

Para	 o	 momento	 da	 elaboração	 do	 tipo	 penal,	 que	 é	 o	 que	 aqui	 analisamos,	 ele
estabelece	que	o	legislador	deva	levar	em	conta	o	caráter	de	repressão	geral	da	pena,
ou	 seja,	 deverá	 levar	 a	 conta	 que	 é	 necessário	 coagir	 os	 cidadão	 a	 não	 praticarem
determinada	 conduta.	 Dessa	maneira,	 parece	 claro	 que	 a	 doutrina	mais	 atual	 nesse
sentido	busca	uma	justificativa	na	persuasão	do	indivíduo	a	não	cometer	o	delito,	mas
não	localiza	uma	proibição	da	conduta	ali	mesmo,	o	que,	diga-se,	coaduna	com	a	idéia
de	Kelsen	de	dever	jurídico	contido	na	norma	penal12.

Parece-nos,	 ainda	 assim,	 que	 a	 norma	 de	 proibição	 da	 conduta	 não	 decorre	 do	 tipo
penal.	No	entanto,	e	ainda	se	levarmos	em	conta	a	teoria	do	bem	jurídico	penal	na	sua
forma	 mais	 moderna,	 que	 defende	 a	 relevância	 dos	 bens	 jurídicos	 tutelados	 pelo
direito	 penal,	 quanto	 se	 levarmos	 em	 consideração	 a	 teoria	 constitucionalista	 do
delito,	 que	 pretende	 estejam	 esses	 bens	 todos	 localizados	 na	 constituição	 federal,
exsurge	que	a	norma	proibitiva	estará	localizada	na	própria	constituição.



Para	 isso	 utilizamo-nos	 de	 um	 raciocínio	 muito	 simples:	 se	 é	 possível	 localizar
topograficamente	 os	 bens	 jurídicos	 tutelados	 pelo	 tipo	 penal	 na	 lei	 maior	 do
ordenamento	 jurídico,	 tanto	 o	 será	 possível	 localizar	 nesse	 diploma	 a	 existência	 de
uma	norma	proibitiva	à	sua	ofensa.

Talvez	 isso,	 e	 da	 mesma	 maneira	 que	 já	 há	 muito	 debatido,	 seja	 muito	 mais	 a
formulação	de	um	ideal	dentro	do	ordenamento	jurídico,	do	que	uma	analise	de	fatos
concretos,	 e	 explico:	 nos	 parece	 que	 contemporaneamente	 tem-se	 verificado	 uma
inflação	legislativa	desmesurada.

É,	 desse	 ponto	 de	 vista,	 nossa	 análise	 crítica	 no	 sentido	 de	 que	 a	 criação	 de	 tipos
penais	sem	respaldo	em	bens	 jurídicos	de	relevo,	assim	definidos	no	próprio	núcleo
duro	da	constituição,	são	tipos	penais	que	carecem	de	toda	a	análise	ponderatória	que
aqui	realizamos	e,	portanto,	ilegítimos.

Outra	explicação	para	que	se	tenha	um	dia	vislumbrado	a	existência	de	mais	de	uma
norma	 a	 decorrer	 do	 tipo	 penal,	 conforme	 entendia	 Binding,	 parece	 consistir	 na
existência	de	 interdefinibilidade	 entre	os	modos	deônticos,	 no	 caso,	 de	 imposição	 e
obrigação.	 Isto	explica,	ao	nosso	ver,	o	 fato	de	que	 todo	 tipo	penal,	por	 impor	uma
pena	quando	da	realização	de	uma	conduta,	acaba	por	impor	também	uma	obrigação
ao	Estado	 de	 que	 se	 abstenha	 de	 aplicar	 essa	 pena	 caso	 a	 conduta	 descrita	 no	 tipo
penal	seja	realizada.

No	entanto,	como	há	entre	modos	deônticos	opostos,	como	defende	David	Duarte13,	e
se	 admitirmos	 que	 do	 tipo	 penal	 possa-se	 extrair	 uma	 norma	 com	 dois	 sujeitos,	 o
Estado	 e	 o	 cidadão	 (posto	 ainda	 que	 este	 será	 quem	 preenche	 os	 pressupostos	 de
previsão	 da	 norma)	 então	 pode-se	 concluir	 que	 a	 comum	 reflexão	 a	 respeito	 da
existência	 ou	 não	 de	 uma	 norma	 proibitiva	 no	 tipo	 penal	 não	 passe	 de	 mera
consequência	desse	fenômeno	lógico.

Dizemos	que	disso	não	se	poderia	derivar	mais	uma	norma	pelo	argumento	de	que	se
da	imposição	de	uma	pena	deriva	a	lógica	de	uma	proibição	para	essa	conduta,	tratar-
se-á	de	mera	tautologia	sem	maiores	consequencias	a	nivel	jurídico.

Eugenio	Bulygin14	já	enfrentou	esse	tema,	ao	criticar	a	obra	de	Ferrajoli	utilizando-se
a	 respeito	 da	 interdefinibilidade	 entre	 modos	 deônticos	 proibido	 e	 permitido,	 para
explicar	 esse	 fenômeno	 e	 para	 defender	 que	 inexiste	 mais	 de	 uma	 norma	 quando
estamos	 a	 verificar	 a	 interdefinibilidade.	 Para	 isso	 utilizamos	 os	 argumentos	 ali
expostos	que	podem	ser	condensados	emu	ma	única	proposição	de	que	“si	digo	que
todo	 lo	 que	 no	 es	 blanco	 es	 no-blanco,	 esto	 es	 verdade,	 pero	 es	 ‘no-banco’	 un
color?”15.



Dessa	maneira,	entendemos	por	bem	que	não	deriva	um	novo	modo	deôntico	oposto
àquele	da	imposição	da	pena,	de	maneira	a	espelhar	uma	nova	norma	no	ordenamento
jurídico	e,	sendo	assim,	não	há	que	se	falar	que	a	o	tipo	penal	(norma	composta	por
um	modo	 deôntico	 impositivo)	 implica	 por	 si	 só	 uma	 proibição	 (norma	 com	modo
deôntico	proibitivo).

Na	sequencia,	pode-se	dizer	que,	para	explicar	a	questão	da	sanção,	e	distanciado-nos
da	 noção	 kelseniana	 de	 norma,	 portanto,	 está	 a	 bem	 conhecida	 distinção	 de
Hart16	entre	normas	primárias	e	secundárias.	Aplicando-se	essa	distinção,	o	caput	do
tipo	 penal	 será	 sempre	 portanto	 uma	 norma	 primária,	 que	 regula	 uma	 conduta,
enquanto	o	parágrafo	que	determina	a	sua	pena	em	abstrato,	será	uma	outra	norma	de
caráter	secundário,	que	regula	a	pena	que	a	primeira	determina	seja	imposta.	Assim,
então,	fica	claro	que	todo	tipo	penal	 terá,	pelo	menos,	duas	normas:	uma	primária	a
definir	a	conduta	passível	de	punição	e	uma	outra,	de	natureza	secundária,	que	define
a	sanção	a	ser	aplicada	nesse	último	caso.

Nesse	panorama,	e	do	ponto	de	vista	que	pretendemos	esclarecer,	não	parece	 lógico
que	se	extraia	do	enunciado	normativo	uma	norma	proibitiva.	Isto	porque	o	tipo	penal
visa	proteger	um	bem	jurídico	de	relevo	no	ordenamento	 jurídico	e,	portanto,	sendo
esse	 bem	 jurídico	 como	 analisamos	 no	 caso	 concreto	 um	 direito	 fundamental,
entende-se	 que	 a	 norma	 proibitiva,	 ou	 seja,	 aquela	 que	 determina	 a	 proibição	 da
conduta	já	decorre	da	própria	dimensão	negativa	do	direito	protegido17.

O	 bem	 jurídico	 tutelado	 pelo	 tipo	 penal	 em	 questão	 é	 o	meio	 ambiente.	A	 questão
premente	de	análise	nesse	caso	é	se,	no	ordenamento	 jurídico	brasileiro,	é	ou	não	o
meio	ambiente	um	direito	fundamental	e	qual	a	natureza	dessa	norma.

A	 Constituição	 brasileira	 confere	 ao	 povo	 o	 direito	 à	 “um	 meio	 ambiente
ecológicamente	equilibrado”18.	Apenas	a	título	de	esclarecimento,	e	como	é	notável,	é
possível	 extrair-se	 do	 referido	 enunciado	 uma	 série	 de	 normas.	 Desse	 enunciado
normativo	 pode-se	 extrair	 claramente	 um	 princípio,	 portanto,	 de	 proteção	 ao	 meio
ambiente.

Assim	 sendo,	 pelo	 conceito	 de	 Alexy	 de	 correta	 fundamentação	 para	 aferição	 do
status	de	direito	 fundamental	para	uma	norma19	 é	 correto	 afirmar	que	 é	 a	 conteúdo
presente	 no	 direito	 à	 um	 meio	 ambiente	 ecologicamente	 equilibrado	 é	 típica	 dos
direitos	 fundamentais	 de	 terceira	 geração,	 sendo	 assim	 referido	 maximamente	 pela
doutrina.	O	Supremo	Tribunal	Federal	brasileiro	já	se	pronunciou	nesse	sentido20.

Entendemos	 também	 que	 essa	 norma	 é	 um	 princípio	 dada	 a	 sua	 natureza	 de
generalidade	a	abstração21.	No	caso	eleito	para	análise	pode-se	inferir	que	decorra	da



norma	citada	uma	proibição	seja	a	de	realização	do	esporte	rinha	de	galos,	conforme
também	já	decidido	pelo	Supremo	Tribunal	Federal22.

Essa	proibição	decorre,	 consoante	o	entedimento	expresso	no	acórdão,	da	proibição
constante	 do	 referido	 artigo	 dos	 maus-tratos	 aos	 animais.	 Pelos	 argumentos	 alí
expostos	estar-se-ia	proibindo	a	 realização	da	 rinha	de	galo,	na	medida	em	que	esta
prática	caracterizaria	maus-tratos	aos	animais.	Importante	ressaltar	que	aqui	também
está	 em	 causa	 a	 questão	 da	 horizontalidade	 dos	 direitos	 fundamentais,	 visto	 que
estamos	 pressupondo	 que	 os	 direitos	 fundamentais	 irradiem	 seus	 efeitos	 perante
terceiros	 e	 não	 apenas	 sejam	 oponíveis	 perante	 o	 Estado23.	 Essa	 idéia	 encontra
respaldo	 na	 própria	 idéia	 de	 transcedentalidade	 do	 bem	 jurídico	 tutelado,	 a	 qual
referimo-nos	no	tópico	anterios.

É	 de	 se	 concluir	 portanto	 que	 a	 Constitução	 Federal	 proíbe	 a	 briga	 de	 galos	 por
consubstanciar-se	 em	 maus	 tratos	 aos	 animais,	 que	 são	 parte	 do	 meio	 ambiente
(fauna)	que	é	um	direito	fundamental.	Aqui		surge	a	questão	de	se	acertou	o	legislador
ao	incluir	a	questão	dos	maus	tratos	aos	animais	dentro	do	direito	ao	meio	ambiente
ecologicamente	equilibrado.

O	meio	 ambiente,	 como	direito	 típico	de	 terceira	geração,	nos	 reconduz,	 em	última
análise,	 à	 própria	 proteção	 do	 direito	 à	 vida.	 A	 idéia	 ambientalista	 que	 se	 tem
propagado	é	a	de	que	sem	um	meio	ambiente	ecologicamente	equilibrado	a	vida	no
planeta	poderá	em	um	momento	não	muito	distante	sofrer	sérias	restrição,	isso	se	não
ser	mesmo	extinta.

Sob	 esse	 prisma	 é	 correto	 afirmarmos	 que	 o	 meio	 ambiente	 tem	 um	 caráter	 de
utilidade	 para	 o	 próprio	 ser	 humano	 e	 é	 nesse	 sentido	 que	 o	 legislador	 traz	 para	 a
Constituição	Federal	esse	direito.	Não	podemos	olvidar-nos	que	no	momento	em	que
o	 legislador	positiva	o	direito	ao	meio	ambiente	ele	não	está	portanto	a	proteger	os
animais	dos	maus	 tratos	que	possam	 sofrer,	mas	 sim	o	próprio	homem,	que	poderá
sofrer	graves	consequencias	em	sua	vida	caso	o	ambiente	seja	gravemente	afetado.

Essa	 idéia	 coaduna-se	 com	 a	 própria	 idéia	 de	 coletividade	 que	 detém	 a	 titularidade
desse	 direito	 fundamental.	 A	 coletividade	 é,	 portanto,	 da	 espécie	 humana.	 Sendo	 a
fauna	 e	 a	 flora	 também	 seres	 vivos	 mas	 não	 detentores	 de	 direitos	 dentro	 do
ordenamento	 jurídico	 brasileiro	 não	 há	 como	 proteger	 seus	 direitos	 se	 estes	 não
estiverem	ligados	aos	direitos	de	um	ser	humano	(ou	da	humanidade	coletivamente)24.

Estranha-se,	portanto,	a	questão	dos	maus	tratos	aos	animais	estar	incluída	dentro	do
direito	 fundamental	 ao	 ambiente	 ecológicamente	 equilibrado.	 Isto	 porque,	 não	 nos
parece	que	maltratar	um	animal	tenha	o	condão	de	desequilibrar	o	meio	ambiente	de



forma	a	que	este	não	tenha	mais	utilidade	para	a	manutenção	da	vida	na	Terra.

Ainda	mais	força	ganha	esse	argumento	se	pensarmos	que	os	mesmos	animais	que	são
protegidos	pela	Constituição	Federal	dos	maus	 tratos	 são	abatidos	 todos	os	dias	em
todo	o	 território	nacional	para	o	consumo	humano	de	 forma	a	proteger-se	o	próprio
direito	à	vida	do	homem	que	depende	do	consumo	de	outros	seres	vivos,	sejam	eles
pertencentes	à	fauna	ou	a	flora.

A	conclusão	que	 tiramos	disso	 é	 que,	 não	 sendo	 conferidos	direitos	 aos	 animais	 no
nosso	ordenamento	 jurídico,	não	há	espaço	para	a	proteção	 jurídica	aos	maus	 tratos
que	 lhes	 possam	 ser	 dispensados,	 a	 não	 ser	 que	 desses	 maus	 tratos	 derivem
consequencias	 graves	 para	 o	meio	 ambiente.	Bem	 sabemos	 que	 atualmente	 existem
correntes	 que	 caminham	 em	 sentido	 diametralmente	 oposto	 no	 sentido	 de	 conferir
direitos	aos	animais25.	No	entanto,	e	dentro	de	uma	visão	mais	positivista	do	direito
que	 aqui	 defendemos,	 ainda	 que	 isso	 fosse	 possível	 dentro	 de	 uma	 justificativa
jusfilosófica	fato	é	que	hoje	o	ordenamento	jurídico	brasileiro	não	confere	direitos	aos
animais,	 categorizando-os	 como	 bens	 e	 conferindo-lhes	 o	 mesmo	 tratamento
conferidos	à	res,	ou	seja,	os	objetos	inanimados26.

No	entanto,	e	para	fins	dessa	análise,	ainda	tendo	em	conta	os	julgados	do	Supremo
Tribunal	Federal	que	assim	o	definem,	entenderemos	cá	os	maus	tratos	aos	animais,
quaisquer	que	sejam,	como	ofensivos	ao	meio	ambiente.

Outro	argumento	comumente	usado	é	o	da	 titularidade	coletiva	 inerente	aos	direitos
fundamentais	de	terceira	geração	que	justificaria,	prima	facie,	uma	prevalência	desse
direito	fundamental	sobre	o	direito	de	liberdade.	Isto	por	que,	conquanto	pareça-nos
óbvio,	 da	 mesma	 forma	 que	 os	 direitos	 fundamentais	 de	 terceira	 geração	 tenham
titularidade	coletiva,	uma	eventual	proibição	de	maus-tratos	vai	tolher	a	liberdade	de
toda	 à	 liberdade	 de	 toda	 uma	 sociedade.	 Concluímos,	 portanto,	 que	 o	 simples
argumento	da	 titularidade	dos	direitos	 fundamentais	 envolvidos	não	nos	 leva	à	uma
conclusão,	 sendo	certo	que,	no	nosso	entendimento,	 ainda	estaremos	diante	de	uma
colisão	entre	direitos	fundamentais.

Outra	questão	 surge,	 ainda	com	relação	à	norma	proibitiva,	quando	aventa-se	que	a
rinha	de	galo	seja	parte	do	patrimônio	cultural	do	povo	brasileiro.	A	rinha	de	galo	é	o
esporte	 (se	 pode-se	 assim	 dizer)	 que	 remonta	 à	 2.000	 a.c.	 no	 qual	 dois	 galos	 são
colocados	 em	 confronto	 um	 com	o	 outro,	 geralmente	 até	 a	morte	 ao	menos	 de	 um
deles.	Existe,	 inclusive,	uma	história	da	mitologia	grega	que	conta	que	Temistócles,
ao	 liderar	o	exército	Ateniense	contra	os	bárbaros,	haveria	colocado	dois	galos	para
brigar,	para	mostrar	ao	exército	que	os	galos	não	brigavam	por	motivo	nenhum	que
não	fosse	para	não	ceder	ao	adversário.	Tal	prática,	desde	então,	teria	sido	positivada



no	direito	grego	e	tornada	tradicional27.

Como	é	notório	a	civilização	helênica	é	a	base	da	cultura	ocidental,	partilhada	hoje
pelas	 ex-colônias	 portuguesas	 e,	 dessa	 maneira,	 embora	 muito	 distante,	 há	 de
reconhecer-se	aí	o	caráter	cultural	da	prática.	Dessa	forma	é	a	rinha	de	galos	parte	do
patrimônio	 histórico-cultural	 do	 povo	 brasileiro,	 sendo	 certo	 que	 está	 contida	 na
Constituição	a	sua	proteção28.	O	dever	de	proteção	do	Estado	prima	facie,	nesse	caso,
é	o	de	não	afetação	desse	direito,	ou	seja,	há	uma	permissão,	e	como	sua	consequência
a	possibilidade	de	manifestar-se	dessa	maneira	ou	não,	como	costuma	ser	comum	à
todos	 os	 direitos	 chamados	 de	 “direitos	 de	 liberdade”.	 Podemos	 falar	 então	 em	um
princípio	consubstanciado	em	liberdade	de	expressão	cultural.

O	Supremo	Tribunal	Federal,	no	entanto,	já	considerou	nos	julgados	já	citados	que	a
rinha	 de	 galo	 não	 é	 parte	 do	 patrimônio	 cultural	 brasileiro,	 não	 sendo	 portanto
protegida	 constitucionalmente	 a	 sua	 realização.	 Entendemos	 que	 o	 caminho
argumentativo	 trilhado	 no	 julgado,	 com	 o	 devido	 respeito,	 não	 é	 o	mais	 correto.	 É
clara	a	natureza	cultural,	pelos	argumentos	já	expostos	da	realização	desse	esporte.	No
entanto,	 a	 questão	 fulcral	 é	 de	 se	 haverá	 ou	 não	 a	 prevalência	 desse	 direito	 de
expressar-se	culturalmente	quando	colidente	com	um	direito	ao	meio	ambiente.

Certo	 é	 que	 no	 momento	 da	 proibição	 da	 conduta	 o	 Estado	 esta	 a	 restringir	 essa
liberdade,	já	que	tira	do	cidadão	a	possibilidade	de	manifestar-se	culturalmente	desta
maneira,	restando	como	juridicamente	viável	apenas	a	sua	não	realização.	É	por	isso
que	 dizemos,	 portanto,	 que	 está	 o	 Estado,	 no	 momento	 que	 proíbe	 a	 conduta	 a
restringir	uma	liberdade.	Tendo	tanto	essa	permissão	como	essa	proibição	localização
na	 constituição,	 nasce	 o	 problema	 do	 conflito	 entre	 as	 normas	 e	 da	 sua	 necessária
ponderação.

3	Conflitos	e	ponderações

Quando	 o	 legislador	 decide	 pela	 tipificação	 penal	 de	 uma	 conduta,	 como	 já	 nos
referimos,	deve	colocar-se	a	proteger	um	bem	jurídico	do	ordenamento	jurídico.	Esse
bem	 jurídico	 deverá	 ser	 um	 bem	 constante	 do	 próprio	 núcleo	 duro	 da	Constituição
Federal.	 No	 caso	 que	 estamos	 a	 analisar	 a	 tutela	 desse	 tipo	 penal	 é	 de	 um	 direito
fundamental.	Esse	direito,	no	entando,	conflitua	com	outros	previstos	no	ordenamento
jurídico	como	já	vimos.

Como	 já	 nos	 referimos	uma	das	 normas	 a	 serem	extraídas	 de	 um	 tipo	penal	 é	 uma
norma	 de	 imposição	 de	 um	 poder-dever	 para	 o	 Estado	 no	 sentido	 de	 punir	 quem



lesiona	 o	 bem	 jurídico	 tutelado.	 Essa	 norma	 estará	 regulamentada	 por	 uma	 norma
secundária	que	aplica	uma	sanção.	Tal	sanção	é,	no	direito	penal,	sempre	a	imposição
de	uma	pena.

Explique-se,	 no	 entanto,	 que	 a	 pena	 prevista	 nos	 tipos	 penais	 quase	 sempre	 tem	 o
condão	de	restringir	a	liberdade	do	indivíduo,	colocando-o	em	cárcere.	Desta	maneira
a	 criminalização	 de	 determinada	 conduta	 tem	 implicação	 a	 restrição	 á	 liberdade	 de
locomoção	individual.

No	 tipo	penal	analisado	a	pena,	de	 fato,	é	de	prisão.	A	pena	de	prisão	não	somente
restringe	a	 liberdade	de	 locomoção	durante	determinado	período	 (como	será	melhor
apresentado	 a	 seguir)	 como	 também	 tem	 o	 condão	 de	 comprimir	 a	 esfera	 de
privacidade	 do	 indivíduo.	 Entenda-se	 essa	 compressão	 da	 esfera	 de	 privacidade	 do
indivíduo	como	a	 impossibilidade	de	estar	 só,	de	estabelecer	 a	 sua	 rotina	dentro	do
que	chamar-se-ia	vida	privada	e	da	vigilância	constante	à	qual	sera	submetido.

O	 recluso	 não	 terá	 tolhida	 grande	 parte	 dessa	 liberdade	 que	 gozava	 fora	 do
estabelecimento	prisional,	visto	que	uma	vez	 internado	deverá	partilhar	 espaço	com
outros	detentos,	além	de	estar	submetido	à	regras	que	podem	chegar	a	horários	para
levantar-se	e	adormecer,	limitados	horários	de	exposição	ao	sol,	entre	outros.	Esse	é	o
motivo	pelo	qual	aqui	colocamos	em	causa	o	direito	à	privacidade.

De	ambos	esses	direitos	fundamentais	é	possível	extrair-se	um	princípio	constante	do
ordenamento	jurídico	brasileiro,	quais	seja:	o	principio	de	proteção	à	privacidade29	e	o
princípio	de	liberdade	de	locomoção30.

Talvez	 também	 pudéssemos	 aqui	 aventar	 outros	 princípios	 em	 causa	 como,	 por
exemplo,	a	dignidade	da	pessoa	humana.	Mas	como	não	é	esse	o	objeto	premente	da
nossa	análise	deixaremos	de	fazê-lo.

Assim	sendo,	no	caso	da	criação	de	um	tipo	penal,	além	da	limitação	acarretada	pela
própria	proibição	da	conduta	(caso	da	norma	de	proibição	já	exposta)	também	será	o
caso	de	 restringir-se	 a	 liberdade	de	 locomoção	do	 indivíduo	 caso	hipotéticamente	 a
sua	conduta	se	amolde	àquala	descrita	em	seu	caput.

É	 na	 violação	 da	 regra	 de	 proibição	 imposta	 (anteriormente),	 e	 por	 conseguinte,	 a
subsunção	ao	tipo	penal,	que	se	espoleta	a	consequência	jurídica	da	norma,		nascendo
para	 o	 Estado	 o	 poder-dever	 de	 restringir	 a	 liberdade	 de	 locomoção	 do	 indivíduo.
Dessa	forma	entende-se	comumente	que	a	restrição	à	liberdade	de	locomoção	deverá
dar-se	 apenas	 em	 caso	 de	 lesões	 suficientemente	 relevantes	 a	 bens	 jurídicos
consagrados	pelo	ordenamento	jurídico,	e	mais,	em	casos	em	que	a	lesão	a	esse	bem



for	suficientemente	relevante.

Em	 última	 análise	 estaremos	 realizando	 uma	 análie	 em	 dois	momentos:	 a	 primeira
relativa	 à	 precedência	 do	 direito	 geral	 de	 liberdade	 e	 da	 liberdade	 de	 expressão
cultural	 e,	 num	 segundo	 momento	 se	 o	 bem	 jurídico	 tutelado	 pelo	 direito	 penal
precede	sobre	a	norma	que	protege	a	liberdade	de	locomoção	e	a	esfera	de	privacidade
do	indivíduo	no	caso	de	sua	violação.

Ainda,	deve-se	verificar	em	que	medida	a	pena	em	abstrato	definida	pelo	legislador	é
também	proporcional.	Essa	análise	deverá	ser	 feita	 levando-se	em	consideração	que
estamos	a	falar	de	uma	norma	secundária	que	vem	a	regular	a	norma	primária	prevista
no	 seu	 caput	 e	 que	 impõe	 um	 dever	 de	 punição	 consubstanciada	 em	 restrição	 à
liberdade	do	indivíduo.

Essa	restrição	ao	direito	de	liberdade	do	indivíduo	terá	como	seu	balizador	um	critério
temporal.	 Definem-se,	 portanto,	 os	 limites	 inferior	 e	 superior	 da	 discricionariedade
que	tem	o	juiz	restringir	a	liberdade	individual	de	indivíduo	que	eventualmente	tenha
sua	 conduta	 amoldada	 à	 do	 tipo	 penal.	 Bem	 sabe-se	 que	 o	 juiz,	 no	 momento	 da
aplicação	da	pena,	e	segundo	o	critério	trifásico	utilizado	no	Brasil	terá	outros	critério
que	 seriam	 analisados	 para	 a	 fixação	 da	 pena	 posteriormente.	 No	 entanto	 não	 é	 o
objetivo	desse	trabalho	esmiuçar	todas	essas	particularidades.

Também	 não	 nos	 debruçaremos	 aqui	 sobre	 a	 questão	 da	 ponderação	 realizada	 pelo
juiz	no	momento	da	aplicação	da	pena,	deixando	esta	análise	para	outra	ocasião.	Aqui,
como	já	ficou	claro,	estaremos	a	analisar	tão	somente	se	essas	balizas	assim	definidas
pelo	legislador	o	foram	de	acordo	com	o	princípio	da	proporcionalidade,	utilizando-
nos	para	isso	de	ponderação.

Haverá	 aqui	 uma	 dupla	 análise,	 já	 que	 colocadas	 em	 causa	 duas	 normas,	 uma	 de
proibição	 e	 posteriormente	 aquela	 contida	no	 tipo	penal	 e	 endereçada	 ao	Estado	no
sentido	de	 aplicação	da	 reprimenda	penal.	No	primeiro	 caso	podemos	 resolver	 pela
ponderação	na	qual	sopesemos	de	um	lado	o	direito	à	liberdade	e	de	outro	o	principio
de	 proteção	 do	 meio	 ambiente	 somado	 ao	 princípio	 de	 proteção	 às	 manifestações
culturais.

Nesse	primeiro	momento,	portanto,	o	legislador	deverá	realizar,	à	luz	do	princípio	da
proporcionalidade,	 um	 juízo	 de	 ponderação	 que	 resultará	 na	 proibição	 ou	 não	 de
determinada	conduta,	face	os	princípios	que	terá	em	colisão.	Situação	mais	complexa
surge	quando	consideramos	que	a	criminalização	da	conduta,	pois	aí	estarão	em	causa
não	apenas	de	um	lado	da	balança	a	liberdade	geral	de	ação	e	a	liberdade	de	expressão
cultural	 como	 de	 outro	 lado	 a	 própria	 liberdade	 de	 locomoção	 e	 o	 direito	 à



privacidade.

Nesse	 segundo	 momento	 o	 legislador	 também	 estará	 diante	 de	 uma	 ponderação,
exatamente	 igual	 ao	 primeiro	 caso,	 mas	 tendo	 dessa	 vez	 em	 vista	 outros	 direitos
fundamentais	 envolvidos.	 Observe-se	 que	 nesse	 exercício	 é	 necessária	 sempre	 uma
abstração,	qual	seja,	a	de	entendermos	o	bem	jurídico	(qualquer	dos	colocados)	que
sempre	estará	de	alguma	forma	relacionado	à	um	princípio	do	ordenamento	jurídico.

Conclusão	 parecida	 chega	 Roxin,	 em	 sua	 teoria	 da	 imputação	 objetiva,	 quando
discorre	 a	 respeito	 do	 injusto	 penal	 e	 da	 existência	 do	 risco	 permitido	 e	 do	 risco
proibido.	Esse	parecer	ser,	portanto,	não	apenas	um	fenômeno	qualquer	mas	sim	um
pressuposto	 para	 a	 criminalização	 de	 determinada	 conduta,	 a	 proibição	 anterior	 da
conduta	que	se	vai	tipificar31.

Por	 consequência	 do	 raciocínio	 anteriormente	 exposto	 nos	 parece	 que	 inexistindo
proibição	da	conduta	é	impossível	a	sua	criminalização,	já	que	o	ordenamento	jurídico
permite	 aquilo	 que	 não	 é	 proibido32	 e	 a	 norma	 penal	 em	 si	 não	 tem	 o	 condão	 de
proibir	conduta	alguma,	como	já	visto.

Quando	 a	 conduta	 é	 criminalizada	 pode-se	 dizer	 que	 se	 cria	 uma	norma	que	 terá	 o
condão	de	comprimir	uma	gama	de	direitos	de	relevo.	A	questão	fulcral	encontra-se
então	em	verificar	se	estará	atendendo	o	legislador	ao	princípio	da	proporcionalidade
no	momento	da	criação	da	norma	penal.

Como	 já	 ficou	 subentendido	 se	 a	 criminalização	 de	 uma	 conduta	 traz	 como
consequência	a	afetação	de	um	direito	fundamental	só	será	proporcional	se	estiver	a
proteger	outro	bem	jurídico	de	relevo	e	de	titularidade	de	um	terceiro.	No	entanto	é
necessária	 que	 a	 afetação	 desse	 direito	 tutelado	 seja	 suficientemente	 relevante	 para
merecer	a	 tutela	penal.	É	o	que	os	 teóricos	do	penalismo	constitucional	chamam	de
ofensividade,	que	nada	mais	é	do	que	o	grau	de	 interferência	que	realiza,	no	direito
por	ele	tutelado,	quem	incorre	no	tipo	penal.

No	entanto,	a	teoria	constitucionlista	do	delito	não	chegou	ao	ponto	de	buscar	critérios
para	definir	qual	a	ofensa	que	é	tida	por	suficientemente	grave	para	que	se	justifique	a
tutela	penal.	Essa	análise	que	se	encontra	na	esfera	de	discricionariedade	do	legislador
também	deverá	balizar-se	por	critérios	lógicos	próprios	da	ciência	do	direito.

Parece-nos	então	que	no	momento	de	criação	de	uma	norma	qualquer,	e	nesse	caso
específico,	 de	 uma	 norma	 penal	 o	 legislador	 deva	 estar	 adstrito	 ao	 princípio	 da
proporcionalidade.	A	aplicação	desse	princípio	no	momento	da	criação	da	norma	será
idêntico	 àquela	 operação	 proposta	 por	 Alexy	 em	 qualquer	 caso	 de	 conflito	 entre



princípios33.

Ressalte-se	que	essa	análise	aqui	feita	é	apenas	a	expressão	do	que	corriqueiramente
fazem	os	jurista	no	momento	de	elaboração	de	quaisquer	normas.	No	entanto,	e	disso
não	podemos	olvidar,	no	momento	de	revisão	de	normas	é	sempre	necessário	garantir
que	os	critérios	aos	quais	estava	adstrito	o	elaborador	da	norma	original	tenha	o	feito
em	consonância	com	o	ordenamento	jurídico,	sob	pena	de	revisão	ou	de	não	aplicação
da	mesma.

Serão	necessários	então	 realizar-se	os	 três	passos	da	análise	ponderatória,	 conforme
proposto	pelo	referido	jurista,	para	que	a	norma	seja	posta	em	vigor.

Repare-se	 que	 faremos	 isso	 em	 dois	 momentos	 diferentes	 a	 fim	 de	 analisar	 (1)
momento	 que	 o	 legislador	 proíbe	 a	 conduta	 e	 (2)	 momento	 em	 que	 o	 legislador
criminaliza	 a	 conduta.	 Para	 o	 caso	 1	 (ou	 da	 proibição)	 estará	 em	 causa	 apenas	 a	 a
análise	 ponderatória	 colocando	 em	 causa	 de	 um	 lado	 o	 direito	 ao	 meio	 ambiente
ecologicamente	equilibrado	e	de	outro	a	liberdade	de	expressão	cultural	e	a	liberdade
geral	de	ação	e	para	o	caso	2	(ou	da	criminalização)	estaremos	a	colocar	em	causa	a
liberdade	de	locomoção	e	a	privacidade.

3.1	A	adequação

A	adequação	é	o	 juízo	que	se	 faz	de	se	a	medida	adotada	é	hábil	para	o	 fim	que	se
pretende34.	 Para	 isso	 imperioso	 perceber	 qual	 o	 fim	 da	 medida.	 Imediatamente	 a
medida	visa	coibir	a	chamada	rinha	de	galo	e	mediatamente	proteger	o	meio	ambiente
ecologicamente	equilibrado.

Isso,	naturalmente,	faz	parte	de	uma	análise	que	está	no	campo	de	discricionariedade
do	 legislador,	mas	que	deverá	atender	a	 essas	 regras	 sob	pena	de	edição	de	normas
desproporcionais	 que	 possam	 deixar	 de	 ser	 aplicadas	 ou	 mesmo	 extirpadas	 do
ordenamento	jurídico	pelo	judiciário.

(a)	Adequação	da	proibição

Com	relação	à	proibição	da	conduta	que	pode-se	extrair	do	enunciado	normativo	do
art.	225,	VII	da	Constituição	Federal,	e,	tendo	em	vista	o	caráter	preventivo	da	norma,
que	 programa	 um	 dever	 ser	 no	 sentido	 proibitório	 de	 determinada	 conduta	 exsurge
que	a	medida	é	adequada	pois	uma	proibição	por	parte	do	ordenamento	jurídico	ainda
que	prescinda	 de	 pena,	 tem	a	 função	de	 introjetar	 na	moral	 do	 indivíduo	um	valor.



Não	 há	 qualquer	 sanção	 prevista	 na	 mesma	 norma	 relativamente	 ao	 seu
descumprimento.

Já	 no	 tipo	 penal	 previsto	 no	 art.	 409	 do	 Projeto	 de	 Lei	 nº.	 136/2012	 temos	 uma
possibilidade	 de	 sanção	 para	 o	 caso	 de	 realização	 da	 conduta,	 essa	 sanção	 está
localizada	 no	 próprio	 caput	 do	 enunciado	 normativo.	 Parece-nos	 muitíssimos
adequada	para	a	prevenção	da	conduta	que	exista	uma	punição	associada	à	norma.

(b)	Adequação	da	criminalização

Tanto	mais	o	será	se	levarmos	em	consideração	que	a	pena	imposta,	por	corporal	que
seja,	 é	 das	 mais	 gravosas	 possibilidades	 de	 punição	 constantes	 do	 ordenamento
jurídico	e	que,	se	essa	medida	talvez	seja	a	mais	enérgica	que	o	legislador	possa	tomar
na	prevenção	da	referida	conduta.

Ainda	mais	razão	parece	ter	uma	análise	positiva	da	adequação	do	ponto	de	vista	de
que	bens	jurídicos	relevantes	mereçam	uma	tutela	penal	e	de	que	o	direito	à	um	meio
ambiente	ecologicamente	equilibrado,	por	consagrado	que	esteja,	no	rol	dos	direitos
fundamentais	previstos	na	Constituição	Federal.

3.2	A	necessidade

Aqui	importa	saber	se	haveria	medida	menos	gravosa	para	atingir	o	mesmo	fim35,	ou
seja,	se	haveria	medida	menos	danosa	para	que	se	coibisse	a	prática	da	rinha	de	galo	e
a	 consequente	 preservação	 do	 direito	 à	 um	 meio	 ambiente	 ecologicamente
equilibrado.

(a)	A	necessidade	da	proibição

A	proibição	legal,	pura	e	simples,	parece-nos	ser	medida	necessária.	Não	o	seria	caso
consiga-se	 imaginar	 alguma	 situação	em	que	 seja	possível	 a	pratica	do	 esporte	 sem
que	haja	qualquer	tipo	de	dano	à	integridade	física	do	animal.

Como,	 no	 entanto,	 não	 parece	 ser	 possível	 tal	mister	 já	 que	 a	 “luta”	 entre	 os	 galos
deve	 no	mínimo	 causar	 alguma	 lesão	 à	 um	ou	 à	 outro,	 quando	 não	 a	morte	 de	 um
deles	ou	dos	dois,	presume-se	que,	 salvo	melhor	 juízo,	não	é	possível	pensar-se	em
uma	solução	alternativa	à	proibição.

Do	ponto	de	vista,	portanto,	de	que	qualquer	outra	medida	que	aqui	assumimos	como
desregulamentação,	o	que	implicaria	necessariamente	numa	permissão,	ou	até	mesmo



numa	 regulamentação	 que	 procurasse	 evitar	 os	 maus-tratos	 aos	 animais	 postos	 a
combater	parecem-nos	inviáveis	como	alternativa	à	proteção	da	integridade	física	dos
animais.

Dessa	 forma,	 nesse	 tocante,	 o	 que	 fazemos	 é	 uma	 assunção	 empírica	 que	 estaria
dentro	do	critério	de	discricionariedade	do	legislador	e	que,	neste	caso	assemelha-se	a
qual	 ele	 eventualmente	 terá	 feito	 quando	 da	 elaboração	 da	 norma	 que	 aqui
analisamos.

(b)	Necessidade	da	criminalização

Importante	frisar	que	no	caso	da	criminalização	impõem-se	pena	de	caráter	corporal,
que	tem	por	escopo	a	privação	da	liberdade	de	locomoção	e	tendo	como	consequencia
a	restrição	ao	direito	de	liberdade	do	indivíduo,	além	da	restrição	à	sua	de	expressão
cultural.	A	questão	 levantada	 é	 se,	 a	despeito	da	proibição	da	 conduta,	 é	necessária
imposição	de	uma	pena	corporal	para	o	seu	descumprimento.

Dessa	maneira	o	que	aqui	deve-se	analisar	é	se	seria	a	pena	corporal,	ou	seja,	o	direito
penal	 o	 guardião	 desse	 direito	 fundamental	 ou	 se	 um	 outro	 ramo	 do	 direito	 teria	 o
condão	 de	 reprimir	 a	 conduta	 com	 uma	 menor	 danosidade	 à	 outros	 direitos
fundamentais,	como	a	liberdade	de	locomoção	e	o	direito	à	privacidade.

Para	essa	questão	nossa	resposta	é	não.

Há	muitas	outras	formas	de	repressão	da	conduta,	que	atendam	à	uma	boa	política	de
prevenção	 aos	 maus	 tratos	 aos	 animais	 e,	 em	 última	 análise,	 ao	 meio	 ambiente
ecologicamente	equilibrado	sendo,	portanto,	desnecessária	a	reprimenda	penal.

Ainda	que	não	 seja	aqui	necessário	dar	alternativas	à	propositura	 legislativa,	o	aqui
faremos	para	embasar	argumentativamente	a	nossa	posição.

Como	 exemplo	 podemos	 dar	 as	 penas	 de	 caráter	 patrimonial	 (multas,	 confiscos	 de
animais)	ou	mesmo	aquelas	que	tenham	por	objetivo	a	restrição	de	outros	direitos	de
menor	relevo	para	que	os	direitos	fundamentais	à	liberdade	e	à	privacidade	ficassem
resguardados.

Nos	 parece	 que	 pela	 lógica	 do	 ordenamento	 jurídico	 brasileiro	 a	 pena	 de	 caráter
patrimonial	seja	vastamente	usada,	especialmente	para	os	casos	de	infrações	menores,
que	 não	 envolvem	 grandes	 lesões	 à	 direitos	 fundamentais	 mais	 relevantes.	 Muito
embora,	no	caso	hipotético,	aqui	estará	também	em	causa	outro	direito	fundamental,
qual	seja,	o	direito	fundamental	à	propriedade	privada.



No	entanto,	e	disso	não	podemos	nos	olvidar,	um	dia	que	seja	encarcerado	já	é	em	si
muito	mais	danoso	ao	patrimônio	 jurídico	do	 indivíduo	do	que	uma	pena	de	multa,
ainda	que	essa	seja	razoavelmente	onerosa.

Ainda,	 se	 tivermos	 em	 foco	 o	 caráter	 retributivo	 da	 pena,	 talvez	 fosse	 o	 caso	 de
condenações	 que	 tivessem	 como	 pena	 a	 imposição	 de	 um	 dever	 de	 prestação	 de
serviços	específicos	com	relação	à	preservação	do	meio	ambiente,	como	no	caso	das
penal	alternativas.

O	que	queremos	dizer	é	que	não	se	trata	de	refutar	a	existência	de	uma	sanção	para
coibir	a	conduta	e	sim	de	uma	sanção	que	tenha	por	escopo	a	restrição	da	liberdade
individual	já	que,	segundo	os	critérios	da	necessidade	não	haverá	de	se	tomar	medida
mais	restritiva	quando	for	possível	uma	medida	menos	restritiva	que	atinja	o	mesmo
resultado.

Dizemos	isso,	tendo	em	conta	que	que	o	conceito	de	“mesmo	resultado”	tem	as	suas
nuances.	 Há	 quem	 defenda,	 e	 a	 essa	 posição	 nos	 filiamos,	 de	 que	 não	 existe	 um
resultado	óptimo	como	“ponto”	óptimo	único,	conceito	aristotélico	talvez	já	superado.
Falamos	aqui	de	um	conjunto	de	resultados	que	atinjam	o	objetivo	pretendido36.

Se	pretendemos	coibir	a	conduta,	qualquer	política	que	nisso	 resulte	 será	 tida	como
um	resultado	óptimo.	Dessa	maneira,	compreendemos	que,	por	vislumbrarmos	muitas
outras	formas	sancionatórias	e	menos	danosas	entendemos	que	a	criminalização	seja
desnecessária.

É	 dessa	 forma	 que,	 na	 nossa	 visão,	 conseguimos	 ilustrar	 como	 a	 criminalização	 de
determinadas	 condutas	 fere	 o	 princípio	 da	 subsidiariedade	 do	 direito	 penal.	 Se	 o
direito	penal	é	visto	já	corriqueiramente	como	ultima	ratio,	e	 temos	aqui,	através	da
análise	ponderatória	o	resultado	de	que	é	desnecessário,	obviamente	estamos	a	ferir	o
referido	princípio37.	Senão	vejamos.

O	princípio	da	subsidiariedade	do	direito	penal	determina	que	o	direito	penal	só	deva
ser	utilizado	em	casos	 justificáveis	pela	gravidade	da	 lesão	à	bem	jurídico	relevante
do	ordenamento	 jurídico,	 ou	 seja,	 decorre	de	 tudo	que	 argumentamos	nesse	 sentido
até	esse	ponto.

Afora	 a	 discussão	 de	 se	 esse	 princípio	 é	 ou	 não	 vigente	 no	 ordenamento	 jurídico
brasileiro,	temos	que	sequer	é	necessário	aventá-lo,	pois	a	criminalização	de	qualquer
conduta	sendo	que	haja	no	mínimo	uma	dúvida	empírica	à	respeito	da	sua	necessidade
fere	o	princípio	da	proporcionalidade,	um	princípio	já	consagrado.



3.3	Proporcionalidade	em	sentido	estrito

Nossa	análise	encerra-se,	portanto,	para	o	caso	2	(ou	da	criminalização)	já	no	segundo
critério,	posto	que	acima	concluímos	que	a	criminalização	é	desnecessária.

No	entanto,	e	como	ainda	entendemos	a	proibição	adequada	e	necessária,	teremos	de
analisar	 a	 intensidade	 de	 interferência	 que	 sofre	 o	 direito	 à	 um	 meio	 ambiente
equilibrado	no	caso	de	sua	não	proibição	em	relaçao	à	intesidade	de	interferência	que
sofrerá	o	direito	geral	de	 liberdade	no	caso	da	 sua	proibição	e	concluir,	 assim,	qual
deverá	preponderar.

Ao	fazer	isso	estar-se-á	diante	da	aplicação	material	da	lei	de	sopesamento	conforme
exposta	 por	 Alexy38.	 É	 de	 se	 imaginar	 que	 o	 grau	 de	 satisfação	 do	 princípio	 de
proteção	ao	meio	ambiente	alcançado	com	a	norma	proibitiva	é	alto39.

Os	direitos	 tanto	à	 liberdade	de	expressão	cultural	quanto	à	 liberdade	geral	de	ação
sofrem	interferência	baixa,	posto	que	é	uma	pequena	parte	da	grande	esfera	tanto	de
liberdade,	quanto	de	 liberdade	de	expressão	cultural	que	 se	 tira	do	 indivíduo	com	a
proibição	da	prática.

Já	quanto	ao	peso	abstrato	relacional40,	nesse	caso,	vamos	considerar,	que	o	direito	ao
meio	ambiente,	por	remeter-se	em	última	análise	ao	direito	à	própria	vida	humana41,
tenha	 peso	 alto	 em	 relação	 tanto	 ao	 direito	 à	 liberdade	 geral	 de	 ação	 quanto	 em
relação	à	liberdade	de	expressão	cultural	(que	seriam	especificamente	a	liberdade	de
promover	rinha	de	galos	e	de,	dessa	maneira,	expresser-se	culturalmente).	Da	mesma
maneira,	não	é	de	se	subestimar	a	importância	dos	dois	últimos	princípios,	sendo	certo
que	lhes	deve	ser	conferido	peso	médio	nesse	caso.

Quanto	 à	 fiabilidade	 das	 assunções	 empíricas42	 parece-nos	 ser,	 no	 presente	 caso
plausível.	 Isto	por	que	a	promoção	de	uma	briga	entre	galos	evidentemente	decorra
uma	 lesão	 aos	 animais,	 portanto	 os	 maus	 tratos	 estariam	 caracterizados	 e	 por
consequente	estaria	atingido	o	próprio	direito	ao	meio	ambiente	equilibrado.

No	mais,	 e	 sendo	 ainda	necessário	 no	nosso	 entendimento	para	 fundamentar	 a	 essa
adjetivação,	consideraremos	que	a	proibição	constituicional,	pela	força	normative	que
tenha	como	irradiadora	de	efeitos	por	todo	o	ordenamento	jurídico,	afora	o	elemente
psicológico	 que	 introjeta	 na	moral	 social,	 consideramos,	 tenha	 eficácia	 (no	 sentido
vulgar)	para	coibir	a	conduta	de	maneira	satisfatória.



Será	portanto	sob	essas	premissas,	de	que	a	fundamentação	usada	para	a	adequação	e
a	 necessidade	 são	 empíricamente	 plausíveis,	 que	 valoraremos	 cá	 o	 critério	 de
fiabilidade	das	assunções	empíricas	como	plausível.

Assim	sendo,	entendemos	que	a	proibição	da	rinha	de	galo,	consoante	o	ordenamento
jurídico,	 e	 conforme	 argumentação	 aqui	 apresentada	 não	 fere	 o	 princípio	 da
proporcionalidade.

4	A	questão	da	pena

Outras	 questão	 importante,	 nos	 casos	 de	 criminalização	 é	 a	 da	 questão	 da	 pena	 em
abstrato	proposta	pelo	legislador.	Conforme	o	texto	de	lei	já	citado	em	linhas	acima,	o
tipo	penal	prevê	pena	de	prisão	de	um	a	quatro	anos.

Pois	 bem,	 se	 considerarmos,	 como	 já	 explicitado,	 que	 a	 restrição	 ao	 direito	 de
liberdade	estará	a	ser	justificada	quando	de	certo	grau	de	interferência	no	bem	jurídico
tutelado	pelo	tipo	penal,	também	pode-se	inferir	que	é	na	medida	da	pena	é	que	estará
refletida	a	intensidade	dessa	interferência,	isso	tudo	tendo	em	vista	ao	duplo	caráter	da
mesma	(repressivo	e	preventivo)43.

O	 que	 queremos	 dizer	 é	 que	 quanto	maior	 for,	 no	 caso	 concreto,	 a	 ofensa	 ao	 bem
jurídico	 tutelado	 pelo	 tipo	 penal,	 maior	 deverá	 ser	 a	 pena	 aplicada	 ao	 agente	 que
perfaz	 a	 conduta	 ali	 descrita.	 No	 entanto,	 o	 legislador	 deverá	 definir	 os	 limites
superior	e	inferior	de	aplicação	dessa	pena.

Assim	sendo,	o	que	aqui	analisamos	é	em	que	medida	deve	o	 legislador	atender	ao
princípio	da	proporcionalidade	no	momento	em	que	define	o	 intervalo	de	tempo	em
que	é	possível	aplicar-se	a	pena	de	prisão.

Quando	o	legislador	define	o	intervalo	da	pena,	o	que	está	a	fazer	é	definir	no	caso	de
lesão	ao	bem	jurídico	ali	tutelado	qual	a	pena	que	pode	ser	aplicada	pelo	Estado,	de
acordo	 com	 a	 intensidade	 da	 lesão44.	 Dessa	 forma	 entendemos	 que	 a	 pena	mínima
seria	 o	 mínimo	 de	 lesão	 ao	 bem	 jurídico	 que	 justificaria	 restringir	 a	 liberdade
individual	e	comprimir	a	esfera	de	privacidade	do	 indivíduo.	De	outro	 lado,	quando
define	a	pena	máxima,	esta	a	definir	qual	o	máximo	que	pode	restringir	a	 liberdade
individual	 proporcionalmente	 a	 máxima	 lesão,	 em	 abstrato,	 que	 consiga	 prever	 o
legislador.

Saliente-se	 que,	 muito	 longe	 dessa	 previsão	 ser	 algo	 que	 dependa	 da	 simples



imaginação	do	 legislador,	 deverá	dar-se	de	 acordo	 com	critérios	 empíricos,	 ou	 seja,
deverá	basear-se	em	fatos	que	conduzam	a	inferir	diferenciados	graus	de	violação	do
bem	jurídico	tutelado	pelo	tipo	penal.

É	 precisamente	 neste	 momento	 que	 é	 mais	 útil	 a	 observância	 do	 princípio	 da
proporcionalidade	e	da	utilização	dos	mecanismos	ponderatórios,	a	exemplo	da	lei	da
ponderação	e	mesmo	da	fórmula	do	peso,	como	forma	de	trazer	para	o	tipo	penal	em
coerência	com	o	restante	do	ordenamento	jurídico.

Isso	 importa	 principalmente	 no	 momento	 de	 sopesamento	 que	 deverá	 realizar	 o
Estado	toda	vez	que	for	colocada	em	questão	a	aplicação	ou	não	do	tipo	penal	no	caso
concreto,	pela	inexistência	de	ofensa	ao	bem	jurídico	tutelado,	ou	seja,	no	momento
de	 verificar	 se	 além	 de	 amoldada	 formalmente	 a	 conduta	 ao	 descrito	 no	 enunciado
normativo	 também	 será	 a	 conduta	 do	 indivíduo	 reprovável	 a	 ponto	 de	 justificar	 a
reprimenda	penal,	 sem	esquecermos,	no	entanto,	dos	princípios	 formais45	aplicáveis
ao	caso.

5	Conclusão

Ante	todo	o	raciocínio	presentado	concluímos	que	o	que	o	tipo	penal	em	si	não	tem	o
condão	 de	 proibir	 a	 conduta	 que	 descreve,	 e	 que	 essa	 proibição	 restará	 localizada,
antes,	 na	 própria	 norma	 protetora	 do	 bem	 jurídico-penal,	 ou	 seja,	 na	 constituição
federal.	 No	 caso	 prático	 analisado	 inferimos	 que	 o	 bem	 jurídico	 aqui	 tutelado	 não
apenas	é	um	constitucionalmente	protegido	como	também	é	um	direito	fundamental	e
tem	natureza	de	princípio.

A	 seguir	 pode-se	 dizer	 que	 a	 operação	 intelectual	 realizada	 pelo	 legislador	 no
momento	 da	 elaboração	 de	 um	 tipo	 penal	 não	 é	 mais	 do	 que	 um	 exercício	 de
ponderação	que	envolverá	princípios	protetores	desses	bens	jurídicos.	Generalizamos
essa	 proposição	 no	 sentido	 de	 que	 entendemos	 que	 pela	 abstração	 aqui	 proposta	 é
possível	 sempre	 encontrar	 os	 princípios	 em	 causa	 no	 ordenamento	 jurídico	 que
possivelmente	conflituarão.	Para	o	caso	analisado	especificamente	encontramos	todos
os	 princípios	 mais	 relevantes	 envolvidos,	 quais	 sejam	 liberdade	 geral	 de	 ação,
liberdade	de	expressão	cultural	e	proteção	ao	meio	ambiente	para	o	primeiro	caso	(ou
da	 proibição)	 e	 proteção	 ao	 meio	 ambiente,	 liberdade	 de	 locomoção	 e	 proteção	 à
privacidade	para	o	segundo	caso	(ou	da	criminalização).

O	tipo	penal	será,	portanto,	um	resultado	dessa	ponderação	e	como	tal	deverá	passar
pelo	crivo	da	máxima	da	proporcionalidade.	No	caso	apresentado	entendemos	que	a



proibição	 que	 decorre	 da	 própria	 norma	 constitucional	 é	 proporcional.	 A
criminalização,	no	entanto,	é	desproporcional,	conquanto	desnecessária	para	coibir	a
conduta.	 Por	 fim,	 concluímos	 que	 a	 pena	 também	 deverá	 passar	 por	 esses	 mesmo
processo	 já	 que	 expressa	 em	 sí	 um	 intervalo	 de	 tempo	 pelo	 qual	 o	 Estado	 poderá
restringir	a	liberdade	do	indivíduo,	devendo	ser,	portanto,	proporcional.
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O	valor	dos	bens	ambientais:	uma
crítica	ao	comportamento	humano

Wallace	Carvalho	Costa*

Resumo:	Trata-se	de	artigo	no	qual	se	analisa	a	relação	da	economia	com	o
meio	ambiente.	O	poder	econômico	tem	transformado	a	relação	do	homem
com	 a	 natureza	 e	 o	 uso	 irregular	 dos	 bens	 ambientais	 pode	 ser	 percebido
através	 das	 consequências	 que	 o	 desequilíbrio	 ambiental	 tem	 causado	 no
convívio	das	pessoas.	O	presente	 artigo	 faz	 abordagem	da	 relação	 entre	 a
economia	e	o	meio	ambiente	analisando	a	valoração	dos	bens	ambientais,	o
desenvolvimento	 sustentável,	 o	 consumo	 humano,	 as	 externalidades	 e
interiorização	dos	custos	ambientais,	as	políticas	ambientais-econômicas,	os
instrumentos	 econômicos	 e	 as	 oportunidades	 econômicas	 que	 o	 meio
ambiente	oferece.
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Abstract:	This	 is	article	 that	examines	 the	 relationship	of	 the	economy	 to
the	environment.	Economic	power	has	transformed	man's	relationship	with
nature	 and	 the	 irregular	 use	 of	 environmental	 goods	 can	 be	 perceived
through	 the	 consequences	 of	 environmental	 imbalance	 has	 caused	 the
coexistence	of	people.	This	article	is	approach	the	relationship	between	the
economy	and	the	environment	by	analyzing	the	valuation	of	environmental
goods	 ,	 sustainable	 development	 ,	 human	 consumption	 ,	 externalities	 and
internalization	 of	 environmental	 costs	 ,	 environmental	 and	 economic
policies,	 economic	 instruments	 and	 economic	 opportunities	 that	 the
environment	offers.
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1	Introdução

Trata-se	 o	 presente	 artigo	 de	 análise	 sobre	 a	 relação	 entre	 a	 economia	 e	 o	 meio
ambiente,	 levando-se	em	consideração	os	pontos	pertinentes	que	compõem	o	uso	da
natureza	pelo	homem.

Atualmente,	 os	 problemas	 de	 ordem	 ambiental	 estão	 relacionados	 ao	 aumento	 da
população	 no	 mundo,	 ao	 consumismo,	 à	 produção	 de	 energia	 e	 ao	 aquecimento
global.	 Todos	 estes	 fatores	 decorrem	 diretamente	 das	 ações	 do	 próprio	 homem	 no
meio	em	que	vive,	pois	até	o	ano	de	1850,	a	população	da	Terra	era	de	1	bilhão	de
habitantes	e	em	pleno	ano	2000,	é	superior	a	6	bilhões	de	pessoas.

O	objetivo	é	apresentar	os	fatores	do	sistema	econômico,	levando-se	em	consideração
os	problemas	ambientais	a	partir	da	economia,	ou	seja,	as	grandes	questões	ambientais
que	 estão	diretamente	 interligadas	 com	os	 resultados	dos	diversos	 usos	 econômicos
que	 o	 homem	 faz	 da	 natureza.	 O	 que	 se	 busca	 é	 a	 identificação	 dos	 fatores
econômicos	que	podem	estar	causando	impactos	ambientais	à	natureza,	por	ausência
de	posturas	que	respeitem	os	valores	constitucionais	presentes	na	ordem	econômica	e
ambiental.

É	preciso	também	refletir	a	respeito	do	que	é	feito	com	os	bens	ambientais	para	uso	da
humanidade,	 assim	 como	 sobre	 as	 consequências	 que	 determinadas	 ações	 podem
trazer,	 especialmente	 pelo	 fato	 de	 que	 a	 “defesa	 do	 ambiente	 deve	 ser	 vista	 como
dever	 jurídico	 do	 Estado,	 como	 também	 uma	 obrigação	 das	 pessoas”,	 conforme
assevera	Eduardo	Vera	Cruz	Pinto	(2010,	p.	269).

O	primeiro	capítulo	aborda	a	economia	ambiental	e	a	valoração	dos	bens	ambientais.
A	 economia	 ambiental	 é	 onde	 os	 problemas	 ambientais	 são	 analisados	 a	 partir	 do
pressuposto	 de	 que	 o	 meio	 ambiente	 é	 limitado,	 ou	 seja,	 os	 recursos	 naturais	 são
finitos.	A	valoração	dos	bens	ambientais	leva	em	consideração	os	valores	de	uso,	os
valores	de	opção	e	os	valores	de	existência.	O	crescimento	econômico	 tem	causado
determinadas	 circunstâncias	 consideradas	 negativas	 para	 a	 manutenção	 da
sustentabilidade	ambiental.

O	 segundo	 capítulo	 está	 relacionado	 ao	 desenvolvimento	 sustentável	 e	 ao	 consumo
humano.	A	compatibilização	do	meio	ambiente	com	o	desenvolvimento	significa	que
devemos	considerar	os	problemas	ambientais	dentro	de	um	processo	de	planejamento.
Até	 que	 ponto	 vai	 a	 responsabilidade	 do	 consumidor	 em	 relação	 à	 degradação
ambiental	 é	 um	 questionamento	 mais	 do	 que	 pertinente	 e	 relacionado	 à	 questão



econômico-ambiental,	 especialmente	 levando-se	 em	 consideração	 os	 direitos	 das
gerações	futuras.

O	terceiro	capítulo	envolve	as	externalidades	e	interiorização	dos	custos	ambientais.	A
definição	 de	 externalidade	 está	 ligada	 às	 ações	 que	 um	 determinado	 sistema	 de
produção	 causa	 em	 outros	 sistemas	 externos,	 ou	 seja,	 às	 consequências	 que	 uma
postura	 causa	 em	 relação	 a	 outros	 fatores,	 podendo	 ser	 consideradas	 negativas	 ou
positivas.

O	quarto	capítulo	está	vinculado	às	políticas	ambientais-econômicas,	aos	instrumentos
econômicos	 e	 à	 proteção	 ambiental.	 Uma	 política	 ambiental,	 através	 de
regulamentação	 que	 estabeleça	 padrões,	 ou	 por	 meio	 de	 mecanismos	 econômicos,
deve	 ter	 como	 resultado	mínimo	 a	 redução	da	 deterioração	da	 qualidade	 ambiental.
Através	 da	 caracterização	 da	 política	 ambiental-econômica,	 se	 faz	 necessário
conhecer	 os	 instrumentos	 econômicos	 que	 poderão	 ser	 utilizados	 para	 o	 controle
ambiental,	 inibindo	 as	 ações	 que	 são	 consideradas	 lesivas	 ao	 meio	 ambiente	 e
viabilizando	 uma	 nova	 forma	 de	 apropriação	 econômica	 dos	 bens	 ambientais
disponíveis.

Por	fim	e	de	forma	conclusiva	relaciona-se	as	oportunidades	que	os	bens	ambientais
oferecem	para	que	a	economia	possa	se	desenvolver	sem	qualquer	característica	que
possa	ser	considerada	lesiva	ao	ambiente,	buscando	mudança	no	paradigma	da	relação
homem,	natureza	e	economia.

O	método	utilizado	para	desenvolvimento	do	artigo	foi	o	teórico-bibliográfico	com	o
estudo	 de	 obras	 e	 autores	 relacionados	 ao	 Direito	 Ambiental,	 Direito	 Econômico,
Economia,	Meio	Ambiente,	Sociologia	e	Filosofia	do	Direito.

2	A	economia	ambiental	e	a	valoração	dos	bens	ambientais

As	reservas	naturais,	sejam	elas	 renováveis	ou	não,	encontram-se	na	base	de	 todo	o
processo	 de	 produção,	 para	 o	 qual,	 o	 homem	 faz	 uso	 de	 todos	 os	 bens	 ambientais
naturais.	 Observa-se	 que	 os	 agrupamentos	 humanos	 foram	 formados	 a	 partir	 da
localização	e	da	disponibilidade	das	reservas	naturais.	A	cada	avanço	da	humanidade,
um	novo	passo	era	dado	em	relação	à	valorização	da	natureza.	As	 reservas	naturais
adquiriram	 significado	 econômico	 e	 se	 incorporaram	 aos	 estoques	 efetivos	 de
recursos,	 à	medida	 em	 que	 o	 desenvolvimento	 da	 ciência	 e	 da	 tecnologia	 tornaram
possíveis	sua	utilização.

A	partir	do	momento	em	que	o	meio	ambiente	passou	a	ser	utilizado	definitivamente



pelo	homem	para	 a	produção	de	 riquezas,	 foi	necessário	normatizar	 essa	utilização.
Na	 verdade,	 tornou-se	 imprescindível	 regulamentar	 o	 uso	 dos	 bens	 ambientais	 e
determinar	 um	 valor	 para	 a	 proteção	 dos	 recursos	 naturais.	 A	 economia	 ambiental
estabeleceu	a	valorização	da	natureza,	de	tal	forma	que	levasse	em	consideração	a	sua
capacidade,	ou	não,	de	renovação,	fazendo	com	que	haja	um	incentivo	ao	uso	racional
da	natureza,	economizando-a	para	as	gerações	futuras.

Segundo	Derani	(1997,	p.	107):

A	 economia	 ambiental	 analisa	 os	 problemas	 ambientais	 a	 partir	 do
pressuposto	de	que	o	meio	ambiente	–	precisamente	a	parte	dele	que	pode
ser	 utilizada	 nos	 processos	 de	 produção	 e	 desenvolvimento	 da	 sociedade
industrial	 –	 é	 limitado,	 independentemente	 da	 eficiência	 tecnológica	 para
sua	 apropriação.	 O	 esgotamento	 dos	 recursos	 naturais,	 responsável	 pela
assim	 chamada	 crise	 do	 meio	 ambiente,	 é	 identificado	 em	 duas	 clássicas
tomadas:	como	o	crescente	consumo	dos	recursos	naturais	(minérios,	água,
ar,	 solo,	 matéria-prima)	 como	 bens	 livres	 (free	 gifts	 of	 nature)	 e	 com	 os
efeitos	negativos	imprevistos	das	transações	humanas.

Os	processos	de	renovação	e	de	reposição	de	recursos,	juntamente	com	as	formas	e	a
extensão	 da	 ocupação	 do	 território,	 podem	 definir	 a	 forma	 com	 que	 as	 reservas
naturais	são	efetivamente	empregadas	no	processo	de	produção,	quer	pelos	métodos
com	 que	 são	 extraídas	 as	 matérias-primas,	 quer	 por	 técnicas	 que	 aproveitem	 os
potenciais	energéticos	do	Sol,	do	vento	e	da	água.

A	economia	ambiental,	ou	melhor,	a	economia	do	meio	ambiente,	deve	estar	atenta	à
disponibilidade	 dos	 bens	 ambientais,	 devendo	 considerar	 os	 níveis	 de	 exaustão	 das
reservas	 minerais,	 a	 extinção	 de	 espécies	 vegetais	 e	 animais,	 fazendo	 com	 que	 as
imposições	legais	e	a	conscientização	sejam,	verdadeiramente,	um	marco	na	mudança
de	postura.

A	 proteção	 do	 meio	 ambiente	 é	 um	 elemento	 importante	 para	 a	 transformação	 da
forma	 de	 sua	 apropriação	 econômica,	 devendo	 adequar-se	 a	 uma	 busca	 cada	 vez
maior	de	uma	utilização	racional	dos	recursos	naturais.

As	 atividades	 do	 homem	 vêm	 modificando	 o	 meio	 ambiente	 continuamente.
Atualmente,	 há	 um	 entendimento	 geral	 de	 que	 a	 abordagem	 sobre	 as	 questões
ambientais	 considera	 o	 fato	 de	 que	 os	 recursos	 naturais	 são,	 em	 grande	 parte,
limitados.	Portanto,	 seu	uso	deve	ser	 feito	de	 forma	sustentável,	buscando	sempre	a
sua	economia.



A	 grande	 dificuldade	 em	 se	 estudar	 a	 economia	 ambiental	 está	 justamente	 em	 se
estabelecer	 um	 valor	 para	 um	 bem	 ambiental,	 como	 o	 ar,	 a	 água	 e	 o	 solo,	 por
exemplo.	Como	eles	não	são	comprados	ou	vendidos,	as	pessoas	não	querem	que	lhes
sejam	atribuídos	valores,	embora	todos	anseiem	por	alcançar	uma	qualidade	de	vida
onde	haja	também	uma	qualidade	ambiental.

Para	Moura	(2003,	p.	3-4),	o	valor	dos	bens	ambientais	pode	ser	classificado	em	três
categorias	diferentes,	sendo	elas:

Valor	de	Uso:	 refere-se	ao	preço	dos	 recursos	naturais	como	os	minérios,
madeira	 de	 uma	 floresta,	 água	 (sua	 retirada	 vai	 passar	 a	 ser	 cobrada),
alimentos	 (peixes,	 fritos,	 fibras	 vegetais),	 animais	 para	 caca,	 ativos	 de
biodiversidade,	 produtos	 agrícolas	 em	 geral,	 entre	 outros.	 Esses	 valores
também	 são	 referidos	 como	 sendo	 de	 “uso	 direto”.	 O	 valor	 com	 “uso
indireto”	seria,	por	exemplo,	o	valor	como	uso	recreacional	(um	lago	para
esportes	aquáticos,	natação,	pesca	de	lazer,	passeios	pelas	margens	visando
um	bem	estar,	etc),	o	valor	como	receptáculo	de	efluentes	e	outros	resíduos,
o	 valor	 de	 uma	 floresta	 no	 tocante	 à	 reciclagem	 do	 CO²	 (seqüestro	 de
carbono)	e	como	fonte	de	nutrientes	para	o	solo,	controle	de	erosão,	ações
de	 regulação	 sobre	 o	 clima	 e	 outros	 efeitos	 ecológicos.	Valor	 de	 opção:
refere-se	 à	 preservação	 do	 bem	 ambiental	 para	 uso	 no	 futuro,	 de	 forma
direta	e	indireta,	ou	seja,	um	uso	potencial.	Trata-se	de	um	valor	de	não-uso
do	recurso	no	presente,	essa	escolha	permitindo	prever	um	ganho	no	futuro.
Valem	 os	 mesmos	 exemplos	 do	 “valor	 de	 uso”,	 lembrando-se	 que	 se
compreende	preservar	esses	bens	para	um	uso	futuro.

Ainda	o	mesmo	autor	(2003,	p.	4):

Valor	de	existência:	refere-se	a	um	valor	normalmente	intangível,	ou	seja,
percebe-se	 que	 ele	 existe	 porém	 é	 de	 difícil	 mensuração.	 Trata-se	 por
exemplo,	da	satisfação	em	se	saber	da	existência	de	uma	floresta	preservada
(por	 exemplo,	 a	 Amazônia	 ou	 a	 Mata	 Atlântica),	 de	 uma	 determinada
espécie	protegida	(por	exemplo,	as	baleias,	o	mico	leão	dourado),	embora	as
pessoas	nunca	pretendam	usufruir	daquele	bem	ambiental,	nem	hoje	nem	no
futuro.

O	fato	da	economia	utilizar	a	natureza	como	fonte	de	matéria-prima	e	como	local	para
a	deposição	de	resíduos,	seria,	de	forma	geral,	uma	situação	irreversível.	A	poluição
causada	 por	 esta	 situação	 precisa	 ser	 vista	 e	 pensada,	 visando	 a	 garantia	 da
continuidade	do	exercício	das	 atividades	 econômicas,	 sem	que,	 com	 isto,	venham	a
contribuir	 com	 a	 perda	 da	 diversidade	 biológica,	 com	 o	 aumento	 do	 lixo,	 com	 o



esgotamento	da	água	e	outros	bens	ambientais.

Vale	 lembrar	que	 a	grande	maioria	dos	bens	 ambientais	 ainda	pode	 ser	 considerada
como	bens	públicos,	ou	seja,	aqueles	para	os	quais	inexistem	critérios	de	propriedade
que	 possam	 garantir	 seu	 uso	 exclusivo,	 sendo	 colocados	 simultaneamente	 em
disponibilidade	para	 todas	 as	 pessoas,	 tornando-se	 impossível	 a	 individualização	de
seu	 uso.	 Outra	 característica	 seria	 sua	 indivisibilidade.	 Entretanto,	 para	 os	 bens
privados	já	está	implícita	a	possibilidade	de	sua	divisão.

3	O	desenvolvimento	sustentável	e	o	consumo	humano

O	 custo	 do	 crescimento	 econômico	 tem	 cobrado	 do	 homem	 uma	 resposta	 aos
problemas	ambientais	gerados	por	posturas	econômicas	implementadas	sem	qualquer
controle.	A	 lei	 da	 oferta	 e	 da	 procura	 fez	 com	 que	muitos	 bens	 ambientais	 fossem
destruídos	em	nome	do	enriquecimento	das	nações	e	dos	povos.

A	compatibilização	do	meio	ambiente	com	o	desenvolvimento,	significa	que	deve-se
considerar	 os	 problemas	 ambientais	 dentro	 de	 um	 processo	 de	 planejamento.	 Tal
processo	precisa	atender	às	necessidades	das	duas	vertentes,	de	modo	a	garantir,	em
um	 intervalo	 de	 tempo,	 uma	 política	 ambiental	 que	 não	 seja	 um	 obstáculo	 ao
desenvolvimento	e	sim	um	instrumento	a	ser	utilizado.

Conforme	Barbiere	(2005,	p.	37):

Considerando	 que	 o	 conceito	 de	 desenvolvimento	 sustentável	 sugere	 um
legado	permanente	de	uma	geração	a	outra,	para	que	 todas	possam	prover
suas	 necessidades,	 a	 sustentabilidade,	 ou	 seja,	 a	 qualidade	 daquilo	 que	 é
sustentável,	passa	a	incorporar	o	significado	de	manutenção	e	conservação
ad	 aeternum	 dos	 recursos	 naturais.	 Isso	 exige	 avanços	 científicos	 e
tecnológicos	 que	 ampliem	 permanentemente	 a	 capacidade	 de	 utilizar,
recuperar	 e	 conservar	 esses	 recursos,	 bem	 como	 novos	 conceitos	 de
necessidades	humanas	para	aliviar	as	pressões	da	sociedade	sobre	eles.

Observa-se	 que	 a	 questão	 da	 sustentabilidade	 envolve	 a	 idéia	 de	 manutenção	 dos
estoques	 da	 natureza,	 ou	 a	 garantia	 de	 sua	 reposição	 por	 processos	 naturais	 ou
artificiais.	 É	 preciso	 olhar	 com	 certo	 cuidado	 para	 a	 capacidade	 regenerativa	 da
natureza,	 pois	 sua	 renovação	 é	 uma	 garantia	 de	 que	 as	 gerações	 futuras	 poderão
utilizar	os	mesmos	bens	ambientais	que	as	gerações	atuais.

Para	Rosseti	(2003,	p.	383):



O	 comportamento,	 induzido	 ou	 voluntário,	 dos	 agentes	 econômicos	 em
relação	à	busca	de	soluções	para	o	conflito	entre	a	expansão	da	produção	e	a
preservação	ambiental	tende	para	a	operacionalização	de	um	novo	conceito
–	o	de	desenvolvimento	sustentável.	O	desenvolvimento	sustentável	 tem	a
ver	 com	 novas	 concepções	 de	 produção,	 fundamentadas	 em	 recursos
básicos,	 processos	 e	 produtos	 que	 atendam	 às	 necessidades	 presentes,	 em
escalas	 crescentes,	 mas	 sem	 comprometer	 a	 capacidade	 de	 as	 futuras
gerações	 atenderem	 também	 os	 padrões	 de	 necessidade	 que	 vierem	 a
definir.	Estas	novas	concepções	não	implicam	que	o	acesso	às	bases	naturais
deva	ser	bloqueado.

É	pertinente	ressaltar,	que	o	pensamento	acerca	do	desenvolvimento	sustentável	deve
estar	 sempre	 voltado	 para	 a	 preservação	 dos	 bens	 ambientais	 que	 hoje	 estão
disponíveis	para	as	presentes	gerações.	A	dificuldade,	no	entanto,	está	em	encontrar
um	mecanismo	 capaz	 de	 fazer	 com	 que	 as	 necessidades	 atuais	 reconheçam	 que	 no
futuro	existirão	as	mesmas	necessidades	quanto	ao	uso	e	ao	gozo	da	natureza.

O	 problema	 do	 desenvolvimento	 sustentável	 é	 exigir	 da	 sociedade	 que	 suas
necessidades	 sejam	 satisfeitas	 pelo	 aumento	 da	 produtividade	 e	 pela	 criação	 de
oportunidades	 políticas,	 econômicas	 e	 sociais	 igualitárias.	 O	 desenvolvimento
sustentável	 é	 um	 processo	 de	 mudança	 no	 qual	 o	 uso	 dos	 recursos,	 as	 políticas
econômicas,	a	dinâmica	populacional	e	as	estruturas	institucionais	estão	em	harmonia
e	reforçam	o	potencial	atual	e	futuro	para	o	progresso	humano.

O	 grande	 vilão	 não	 seria	 somente	 o	 consumo	 exagerado,	 e	 sim,	 o	 consumismo
desnecessário	 de	 bens	 de	 consumo	 cada	 vez	 mais	 descartáveis,	 com	 pouco	 valor
agregado	e	que	propiciam	a	criação	de	passivos	ambientais	em	grande	escala.	Como
exemplo	é	possível	citar	as	garrafas	pet,	as	sacolas	e	copos	plásticos.	Estes	produtos
estão	diretamente	ligados	ao	modo	de	viver	da	sociedade	atual.	O	lixo	produzido	por
uma	sociedade	do	consumo	é	cada	vez	mais	seletivo	e	caro,	pois	o	que	se	descarta,	na
maioria	das	vezes,	possui	elevado	valor	ambiental.

Devem	 ocorrer	 transformações	 sérias	 no	 modo	 de	 viver	 do	 homem	 moderno.	 A
desconsideração	da	degradação	ambiental	não	possui	mais	espaço	no	mundo	atual	e
precisa	ser	pensada	de	forma	concreta	e	pró-ativa,	objetivando	a	melhoria	da	relação
entre	meio	ambiente	e	desenvolvimento	econômico.	A	educação	ambiental	pode	ser
usada	 como	 mecanismo,	 bem	 como	 uma	 estrutura	 legal	 apropriada,	 buscando	 a
inibição	de	ações	desastrosas.

De	acordo	com	Milaré	(2005,	p.56):



O	mero	crescimento	econômico,	calcado	na	mutilação	do	mundo	natural	e
na	 imprevisão	 das	 suas	 funestas	 conseqüências,	 dada	 a	 falta	 de	 doutrina
filosófica	 e	 ordenamento	 jurídico	 capazes	 de	 direcionar	 corretamente	 os
rumos	 desse	 mesmo	 crescimento,	 acabou	 por	 criar	 uma	 antagonismo
artificial	e	dispensável	entre	o	legítimo	desenvolvimento	socioeconômico	e
preservação	 da	 qualidade	 ambiental.	 A	 exploração	 desastrada	 do
ecossistema	planetário,	de	um	lado,	a	e	ampliação	da	consciência	ecológica
e	 dos	 níveis	 de	 conhecimento	 científico,	 de	 outro	 lado,	 produziram
mudanças	de	natureza	técnica	e	comportamental	que,	embora	ainda	tímidas,
vêm	 concorrendo	 para	 superar	 a	 falsa	 antinomia	 “proteção	 ao	 meio
ambiente	versus	crescimento	econômico”.

Rosseti	 (2003,	 p.	 383)	 sugere	 que	 alguns	 mecanismos	 podem	 ser	 utilizados	 para
viabilizar	o	desenvolvimento	sustentável,	sendo	eles:

O	 controle	 direto:	 com	 abordagem	 de	 comando	 da	 sustentabilidade
ambiental	pelo	governo,	apoiado	em	instrumentos	 legais	e	na	definição	de
padrões	para	utilização	de	reservas	naturais,	desempenho	de	tecnologias	de
processo	de	produção	e	de	produtos	quanto	a	seus	efeitos	sobre	o	ambiente
externo.	 A	 eficácia	 de	 mecanismos	 desse	 tipo	 deriva	 das	 penalizações
impostas	 aos	 agentes	 econômicos	 que	 se	 desviarem	 dos	 padrões
estabelecidos.	 A	 incorporação	 de	 externalidades	 a	 custos:	 trata-se	 de
abordagem	 de	 fundamentação	 econômica,	 via	 emprego	 de	 instrumentos
tributários.	Baseia-se	 no	 princípio	 do	 pagamento	 pelo	 poluidor.	Os	 custos
em	 que	 a	 sociedade	 como	 um	 todo	 incorre	 para	 controlar	 ou	 remover
externalidades	 negativas	 geradas	 por	 empresas	 poluidoras	 são,	 no	 caso,
ressarcidos	 por	 tributos	 pagos	 por	 essas	 empresas.	 A	 eficácia	 dessa
categoria	 de	 controle	 é	 função	 direta	 dos	 danos	 que	 a	 internalização	 dos
custos	 da	 degradação	 ambiental	 causam	 à	 capacidade	 de	 competição	 das
empresas	tributadas.

Ainda	o	mesmo	autor	coloca	como	fator	de	viabilização	(2003,	p.	383):

Auto	 regulação:	 trata-se	 de	 uma	 abordagem	 não	 fundamentada	 em
constrangimentos	 legais	 ou	 tributários.	O	monitoramento	 das	 práticas	 que
degradam	 direta	 ou	 indiretamente	 o	 meio	 ambiente	 resulta	 mais	 da
conscientização	sobre	seus	efeitos	sobre	a	sociedade	como	um	todo	do	que
quaisquer	 formas	 de	 penalização.	 As	 iniciativas	 do	 governo	 e	 as	 não
governamentais,	 que	 se	 avolumaram	 nos	 últimos	 dez	 anos,	 na	 direção	 de
conscientizar	 a	 sociedade	 dos	 dados	 causados	 pela	 degradação	 ambiental,
formaram	 a	 base	 para	 a	 eficácia	 de	 processos	 auto-regulados	 de



desenvolvimento	sustentável.	As	unidades	familiares	questionam,	em	escala
crescente,	 produtos	 ecologicamente	 incorretos	 –	 dispositivos	 como	 o	 selo
verde	 começam	 a	 ser	 fatores	 de	 vantagens	 competitivas.	 Em	 resposta	 as
empresas	 vêem	 a	 ecoeficiência	 como	 uma	 oportunidade	 estratégica	 para
seus	negócios;	se	não	aproveitada,	pode	reverter-se	em	ameaça	estratégica.

A	 preocupação	 poderia	 tomar	 a	 vontade	 das	 pessoas,	 de	 forma	 a	 se	 estimular	 o
vencimento	 da	 inércia	 em	 relação	 à	 degradação	 ambiental,	 uma	vez	 que	 foi	 feito	 o
diagnóstico.	 E	 a	 conclusão	 alcançada	 é	 a	 de	 que	 se	 reconhece	 a	 existência	 de	 um
equívoco	 nos	 procedimentos	 de	 desenvolvimento	 e	 enriquecimento	 adotados	 pelo
homem.	É	necessário	garantir	uma	condição	de	vida	melhor,	mais	digna	e	humana	às
pessoas	 que	 vivem	 sem	 qualquer	 consideração	 e	 respeito.	 A	 insustentabilidade	 de
determinadas	 ações	 humanas	 tem	 um	 quadro	 que	 pode	 se	 tornar	 irreversível	 em
determinados	ambientes	naturais,	dos	quais	o	homem	se	apropriou.

Noutro	giro	de	nada	adiantará	o	desenvolvimento	 ser	 sustentável,	 se	o	consumo	 for
insustentável.	 Na	 lei	 da	 oferta	 e	 da	 procura,	 haverá	 necessariamente	 um	 certo
equilíbrio	 que	 manterá	 as	 ofertas,	 em	 respeito	 às	 procuras	 ou	 vise-versa.	 Maior
procura	 ou	 maior	 oferta,	 representam	 uma	 desconfiguração	 e	 uma	 desarmonia	 no
processo	econômico.	Em	que	pese	os	problemas	ambientais	estarem	ligados,	direta	ou
indiretamente,	à	apropriação	e	ao	uso	de	bens	ambientais,	não	se	pode	ignorar	que	sua
existência	é	de	suma	importância	para	o	homem.

Até	 que	 ponto	 vai	 a	 responsabilidade	 do	 consumidor	 em	 relação	 à	 degradação
ambiental?	 Será	 que	 os	 proprietários	 de	 veículos	 automotores	 reconhecem	 sua
participação	 no	 aumento	 do	 efeito	 estufa?	 E	 os	 agricultores?	 Reconhecem	 que	 os
defensivos	 agrícolas	 são	 causadores	 de	 degradação	 ambiental?	 Quem	 se	 utiliza	 da
água,	um	bem	publico	limitado	dotado	de	valor	econômico,	teria	a	exata	consciência
de	como	usá-la	corretamente?

Posturas	 corretas	 no	 trato	 com	 a	 natureza,	 levando-se	 em	 consideração	 os	 bens
produzidos	 pelo	 homem,	 precisam	 fazer	 parte	 do	 cotidiano	 das	 pessoas.	 Seja	 pela
educação	ambiental,	seja	pelo	exercício	do	poder	de	polícia	fiscalizador	e	inibidor	da
devastação.	A	mudança	de	 paradigma	deve	 existir,	 pois	 a	 postura	 insustentável	 tem
levado	o	homem	a	concluir	que	suas	ações	estão	realmente	equivocadas.

Está	 claro,	 no	 art.	 225	 da	 Constituição	 Federal	 de	 1988,	 que	 a	 coletividade	 tem	 o
dever	de	zelar	pela	manutenção	e	pela	proteção	do	meio	ambiente,	independentemente
da	 participação	 do	 Poder	 Público.	 O	 papel	 do	 cidadão	 no	 estabelecimento	 de	 uma
postura	de	consumo	ambientalmente	correta	pode	ser	considerado	como	um	ponto	de
partida.



4	Externalidades	e	a	interiorização	dos	custos	ambientais

A	 definição	 de	 externalidade	 está	 ligada	 às	 ações	 que	 um	 determinado	 sistema	 de
produção	 causa	 em	 outros	 sistemas	 externos,	 ou	 seja,	 às	 conseqüências	 que	 uma
postura	causa	em	relação	a	outros	fatores.	Elas	podem	ser	consideradas	negativas	ou
positivas.

As	externalidades	negativas,	 relacionadas	à	degradação	ambiental	 e	decorrentes	dos
padrões	com	que	a	expansão	da	produção	tem	ocorrido,	gera	a	diminuição	da	camada
de	 ozônio.	 A	 cada	 dia	 o	 homem	 vem	 devastando	 mais	 florestas,	 aumentado	 o
consumismo,	 a	 geração	 e	 acúmulo	 de	 lixo	 não	 reciclável	 e	 a	 extinção	 de	 espécies
animais	 e	 vegetais.	 Como	 exemplos	 concretos,	 podemos	 citar	 ainda,	 a	 queima	 da
cana-de-açúcar	próxima	a	uma	cidade,	poluindo	o	ambiente;	a	remoção	da	cobertura
vegetal	 do	 solo	 nas	 atividades	 de	mineração,	 provocando	 a	 erosão	 e	 o	 aumento	 de
particulados	pela	ação	do	vento.

As	 externalidades	 positivas	 estão	 relacionadas	 às	 conseqüências	 positivas	 de	 uma
determinada	 atividade,	 que	 não	 seja	 capaz	 de	 produzir	 um	 efeito	 prejudicial	 ao
ambiente.	Neste	caso,	a	ação	 relacionada	ao	meio	ambiente	não	é	capaz	de	afetar	o
processo	 produtivo	 ou	 o	 padrão	 de	 vida	 de	 outras	 empresas	 ou	 pessoas.	 Toma-se,
como	 exemplo,	 a	 criação	 de	 abelhas	 que	 propiciam	 a	 polinização	 das	 plantas	 dos
vizinhos	e	a	construção	de	um	hospital	por	uma	grande	empresa	na	área	de	influência
de	um	determinado	empreendimento,	com	o	objetivo	de	atender	a	seus	funcionários	e
também	à	comunidade.

De	acordo	com	Moura	(2003,	p.	12):

A	solução	hoje	preconizada	é	que	essas	externalidades	sejam	internalizadas,
ou	 seja,	 identificados	 os	 custos	 decorrentes	 dos	 empreendimentos	 e,	 estes
custos	sejam	imputados	ao	projeto.	A	internalização	desses	efeitos	refere-se
às	 ações	 (e	 respectivos	 custos)	 que	 a	 empresa	 pode	 tomar	 no	 sentido	 de
eliminar	as	externalidades	(se	possível),	ou	no	mínimo	reduzi-las	em	níveis
aceitáveis.

Há	ainda	a	consideração	do	Princípio	16	da	Declaração	do	Rio	sobre	Meio	Ambiente
e	 Desenvolvimento,	 resultante	 da	 Conferência	 das	 Nações	 Unidas	 Rio	 92,
preconizando	 que	 as	 autoridades	 locais	 devem	 promover	 a	 internalização	 de	 custos
ambientais	 e	 o	 uso	 de	 instrumentos	 econômicos	 levando	 em	 consideração	 que	 o
poluidor	dever	arcar	com	os	custos	da	poluição.



Para	Rossetti	(2003,	p.	383),

Os	 custos	 em	 que	 a	 sociedade	 como	 um	 todo	 incorre	 para	 controlar	 ou
remover	 externalidades	 negativas	 geradas	 por	 empresas	 poluidoras	 são,
ressarcidos	 por	 tributos	 pagos	 por	 essas	 empresas.	 A	 eficácia	 dessa
categoria	 de	 controle	 é	 função	 direta	 dos	 danos	 que	 a	 internalização	 dos
custos	 da	 degradação	 ambiental	 causam	 à	 capacidade	 de	 competição	 das
empresas	 tributadas.	 O	 objetivo	 primordial	 é	 propiciar	 tecnologias	 de
produção	 que	 reduzam	 a	 zero	 as	 externalidades	 negativas	 –	 desonerando
assim	as	empresas	desse	custo	adicional.

5	As	políticas	ambientais-econômicas	e	os	instrumentos	econômicos

Segundo	Fonseca	(2005,	p.	20):

Política	pode	ser	vista	como	o	governo	dos	homens	e	a	administração	das
coisas,	e,	num	plano	global,	a	organização	e	a	administração	dos	Estados.	O
fenômeno	 da	 política	 pode	 ser	 analisado	 enquanto	 arte,	 enquanto	 ciência,
enquanto	 ideologia,	 como	 filosofia,	 como	metafísica,	 como	 ética	 e	 como
teologia.	 Todos	 esses	 aspectos	 revelam	 perspectivas	 segundo	 as	 quais	 se
pode	estudar	o	mesmo	fenômeno.

Uma	 política	 ambiental,	 através	 de	 regulamentação	 que	 estabeleça	 padrões	 (de
emissão,	de	lançamento,	de	ocupação	e	uso	do	solo	e	de	uso	dos	recursos	em	geral),
ou	por	meio	de	mecanismos	econômicos	(como	a	taxação	das	cargas	poluidoras),	deve
ter	 como	 resultado	 mínimo,	 uma	 redução	 da	 deterioração	 da	 qualidade	 ambiental
quando	comparada	com	a	que	ocorreria,	caso	essa	política	não	fosse	implantada.	Pode
ainda	promover	melhorias	da	qualidade	ambiental	pela	recuperação	de	um	nível	maior
da	mesma,	 a	 partir	 do	progressivo	 atendimento	 aos	padrões	de	qualidade	 ambiental
impostos.

São	várias	as	 formas	de	 fazer	com	que	o	poluidor	 fique	estimulado	a	diminuir	 seus
níveis	de	lançamento.	Medidas	econômicas	coercitivas	e	punitivas,	tais	como	multas,
restrições	 e	 imposição	 de	 cotas	 de	 emissões,	 exigência	 de	 licenças,	 adoção	 de
incentivos	econômicos,	como	subsídios	e	incentivos	financeiros	a	programas	que	não
agridam	o	meio	ambiente,	seriam	iniciativas	indispensáveis	neste	sentido.

Para	Moura	(2003,	p.	13)

Os	 instrumentos	 econômicos,	 decorrentes	 de	 uma	 política	 ambiental,



procuram	incorporar	ao	preço	dos	produtos,	danos	ambientais	e	os	custos	da
poluição.	 Esses	 custos	 mais	 altos	 agiriam	 como	 um	 fator	 de	 estímulo	 à
redução	do	consumo	do	produto,	com	a	conseqüente	redução	dos	níveis	de
poluição.

Conforme	Derani	(1997,	p.107):

A	economia	ambiental	tem	como	foco	de	preocupação	os	“efeitos	externos”,
e	procura	fixar	o	emprego	da	“monetarização”	para	responder	à	questão	do
uso	de	 recursos	 renováveis	e	não	 renováveis.	O	 ideal	 estaria	em	que	cada
fração	de	recurso	natural	utilizado	obtivesse	um	preço	no	mercado.

Na	 verdade,	 o	 acesso	 aos	 bens	 e	 serviços	 existentes	 em	 uma	 sociedade,	 fica
adequadamente	 disciplinado	 quando	 todos	 eles	 efetivamente	 se	 subordinam	 às	 leis
econômicas.	 Porém,	 é	 necessário	 conhecer	 a	 quais	 objetivos	 as	 leis	 econômicas
atendem,	e	que	bens	se	subordinam	a	ela.

O	desconhecimento	dos	objetivos	e	dos	bens	determinados	acabou	causando	o	que	se
pode	denominar	de	degradação	equivocada	do	meio	ambiente.	Se,	desde	o	início	do
processo	de	 industrialização,	 tivesse	sido	observada	a	correta	utilização	da	natureza,
não	existiria	o	atual	acúmulo	de	preocupações	com	a	manutenção	do	ambiente	natural
ecologicamente	 equilibrado	 como	 garantia	 da	 qualidade	 de	 vida,	 pois	 o	 caminho
tomado	à	época,	teria	sido	o	correto,	apesar	de	ser	uma	incógnita.

Derani	(1997,	p.	136):

A	 política	 ambiental	 vinculada	 a	 uma	 política	 econômica	 assentada	 nos
pressupostos	 do	 desenvolvimento	 sustentável	 é	 essencialmente	 uma
estratégia	 de	 risco	 destinada	 a	 minimizar	 a	 tensão	 potencial	 entre
desenvolvimento	 econômico	 e	 sustentabilidae	 ecológica.	 Considerações
estratégicas,	em	tais	circunstâncias,	estão	baseadas	na	proposição	de	que	a
integridade	dos	 componentes	dos	 ecossistemas	 está	diretamente	 conectada
aos	 papeis	 físicos,	 químicos	 ou	 biológicos	 que	 assumem	 na	 totalidade	 do
sistema.

A	política	ambiental,	com	uma	plataforma	econômica,	deve	propiciar	o	crescimento
econômico	 das	 atividades,	 de	 forma	 a	 controlar	 a	 degradação	 produzida.	 É	 preciso
procurar	realizar	a	transformação	necessária	entre	os	meios	de	produção	e	consumo,
consolidando	a	sustentabilidade	de	todo	o	processo.

Observa-se,	 através	 da	 caracterização	 da	 política	 ambiental-econômica,	 que	 se	 faz
necessário	 conhecer	 os	 instrumentos	 econômicos	 que	 poderão	 ser	 utilizados	 para	 o



controle	ambiental,	inibindo	as	ações	que	são	consideradas	lesivas	ao	meio	ambiente	e
viabilizando	 uma	 nova	 forma	 de	 apropriação	 econômica	 dos	 bens	 ambientais
disponíveis,	sem	que	isso	represente	uma	nova	agressão.

Atualmente	 pode-se	 verificar	 que	 mecanismos	 econômicos	 são	 cada	 vez	 mais
utilizados	como	forma	de	reduzir	a	poluição.	Esses	mecanismos	podem	ser	resumidos
em	 taxas	 e	 impostos	 sobre	 a	 emissão	 de	 poluentes	 e	 uso	 de	 recursos	 naturais;
incentivos	 financeiros	 e	 fiscais,	 estimulando	 condutas	 diversas	 daquelas	 que
degradam	 o	 ambiente	 e,	 por	 último,	 a	 possibilidade	 de	 se	 vender	 ou	 comprar	 os
certificados	 de	 emissões	 de	 agentes	 poluidores,	 que	 funcionam	 como	 “direito	 de
poluir”.

Moura	(2003,	p.	48)	diz	o	seguinte:

Em	alguns	países	europeus	(sobretudo	Holanda	e	Noruega),	verifica-se	uma
tendência	em	introduzir	taxas	e	impostos	adicionais	sobre	o	preço	normal	de
produtos	 que	 causem	 algum	 tipo	 de	 poluição	 em	 seu	 uso	 ou	 nas	 fases
produtivas,	 como	 por	 exemplo,	 em	 combustíveis,	 pesticidas,	 fertilizantes,
embalagens,	 alguns	 produtos	 químicos	 (produtos	 de	 enxofre),	 para
desestimular	 o	 seu	 uso.	 Outras	 posições	 defendidas	 por	 políticos	 desses
países	seriam	no	sentido	de	emitir	leis	que	reduzissem	os	impostos	sobre	o
trabalho	 (imposto	 de	 renda)	 e	 sobre	 o	 capital	 e,	 para	 manter	 a	 massa
tributária	 essencial	 ao	 funcionamento	 do	 Estado,	 seriam	 criados	 ou
ampliados	 os	 impostos	 sobre	 os	 produtos	 poluentes.	 Ao	 mesmo	 tempo,
estimulam-se	 com	 reduções	 de	 impostos	 alguns	 produtos,	 como	 o	 papel
reciclado.

No	Brasil	 existe	 a	 Lei	 9.605/98,	 conhecida	 como	 Lei	 dos	 Crimes	Ambientais,	 que
estabelece	 as	 sanções	 penais	 e	 administrativas,	 derivadas	 de	 condutas	 e	 atividades
lesivas	ao	meio	ambiente.	Existe	ainda	o	Decreto	3.179/99,	que	especifica	as	sanções
aplicáveis	às	condutas	e	atividades	lesivas	ao	meio	ambiente.	Ambos	são	conhecidos
como	 os	 instrumentos	 mais	 fortes	 para	 promover	 a	 prevenção	 da	 poluição	 e	 da
degradação.

Deve-se	 falar	 ainda,	 do	 Imposto	 Territorial	 Rural	 (ITR),	 do	 ICMS	 Ecológico,	 dos
créditos	negociáveis	de	reposição	florestal,	da	compensação	financeira	e	da	cobrança
pelo	uso	da	água.

A	Lei	4.505/64,	conhecida	popularmente	como	Estatuto	da	Terra,	excluía	do	cômputo
das	chamadas	áreas	aproveitáveis	para	efeito	de	cálculo	do	imposto,	aquelas	ocupadas
por	floresta	ou	mata	de	efetiva	preservação	permanente,	ou	reflorestada	com	essências



nativas.	A	Lei	8.171/91,	que	dispõe	 sobre	a	política	 agrícola,	 estabelece	que	haverá
isenção	 de	 tributação	 e	 pagamento	 de	 ITR	 para	 as	 áreas	 dos	 imóveis	 rurais
consideradas	 de	 preservação	 permanente	 pelo	Código	 Florestal.	A	Lei	 9.393/96,	 ao
reordenar	 os	 parâmetros	 relativos	 ao	 ITR,	 excluiu	 da	 área	 tributável,	 as	 porções	 de
terra	 localizadas	 em	 áreas	 de	 preservação	 permanente	 ou	 declaradas	 de	 interesse
ecológico,	quando	comprovadamente	não	servirem	para	atividade	agrícola,	pecuária,
granjeira	ou	florestal.	Dessa	forma,	observa-se	como	o	ITR,	através	de	sua	legislação,
pode	garantir	a	preservação	ambiental.

Os	créditos	negociáveis	de	reposição	florestal	são	regulamentados	pela	Portaria	71/98
do	IBAMA,	com	alterações	pela	Portaria	2N/99	do	mesmo	Instituto.	Através	desta,	o
requerente	transfere	área	ao	domínio	da	União	em	troca	de	créditos	de	reposição,	que
podem	ser	utilizados	para	compor	os	percentuais	de	consumo	anual	de	matéria-prima
florestal,	 ou	 abater	 débitos	 apurados	 por	 excesso	 de	 utilização	 de	 produtos	 ou	 sub-
produtos	 florestais	 de	 origem	 nativa.	 Os	 créditos	 oriundos	 da	 transação	 podem	 ser
total	 ou	 parcialmente	 negociados	 e	 transferidos	 por	 uma	 única	 vez,	 através	 de
instrumentos	formais	expressos	de	cessão	de	crédito.

A	 compensação	 financeira	 foi	 instituída	 pela	Lei	 7.990/89	 e	 alterada	 pela	 9.648/98,
que	 dá	 aos	 Estados,	 ao	 Distrito	 Federal,	 aos	 Municípios	 e	 aos	 órgãos	 da
Administração	 Direta	 da	 União,	 participação	 nos	 resultados	 da	 exploração	 do
petróleo,	do	gás	natural,	dos	recursos	hídricos	para	fins	de	geração	de	energia	elétrica
e	 de	 outros	 recursos	 minerais	 no	 respectivo	 território,	 plataforma	 continental,	 mar
territorial	 ou	 zona	 econômica	 exclusiva,	 ou	 ainda,	 compensação	 financeira	 por	 essa
exploração.

Pela	Lei	 9.433/97	 a	 água	 é	 um	bem	de	 uso	 comum	do	 povo,	 limitado	 e	 dotado	 de
valor	econômico,	podendo	ser	cobrado	seu	uso,	bem	como	a	derivação	ou	a	captação
de	parcela	 da	 água	 existente	 em	um	corpo	d’agua	para	 consumo	 final,	 inclusive	 de
abastecimento	público,	ou	insumo	de	processo	produtivo.

Constata-se,	 claramente	 que	 todos	 os	 mecanismos	 utilizam-se	 de	 instrumentos
econômicos	para	incentivar	a	preservação	ambiental,	por	parte	do	setor	empresarial	ou
por	 parte	 da	 sociedade	 comum.	 O	 poluidor	 deve	 arcar	 com	 os	 custos	 da	 poluição
sabendo	que	existe	a	possibilidade	de	não	ser	responsabilizado,	desde	que	adote	uma
postura	preservacionista	e	respeitadora	do	meio	ambiente.

6	Conclusão:	O	meio	ambiente	como	oportunidade	para	negócios



A	dependência	do	homem	em	relação	ao	meio	ambiente	é	natural,	uma	vez	que	tudo	o
que	é	produzido	ou	transformado	por	ele,	provém	da	natureza.	Os	bens	ambientais	são
extraídos	 da	 natureza	 para	 a	 devida	 satisfação	 das	 pretensões	 humanas,	 sejam	 elas
econômicas	 ou	 não.	 O	 importante	 é	 reconhecer	 que	 determinados	 bens,	 por	 serem
encontrados	 em	 pouca	 quantidade	 ou	 por	 serem	 muito	 utilizados,	 precisam	 de
tratamento	especial.

Carneiro	(2003,	p.59)	observa	que:

Ao	contrário	das	necessidades	humanas,	que	são	ilimitadas,	os	recursos	de
que	 de	 dispõe	 no	 planeta	 para	 satisfazê-las	 são	 finitos	 e	 limitados.	 Em
termos	absolutos,	no	que	tange	ao	estoque	de	recursos	naturais	à	disposição
do	homem,	essa	limitação	é	pois	insuportável	e	incontornável,	não	obstante
possa	 o	 desenvolvimento	 tecnológico	 amainar	 os	 rigores	 da	 escassez,	 na
medida	em	que	possibilita	ao	homem	sintetizar	materiais	não	existentes	na
natureza,	 reduzindo	 a	 importância	 relativa	 dos	 recursos	 naturais	 nos
processos	 de	 produção,	 ou	 mesmo	 aproveitar	 melhor	 os	 recursos
disponíveis,	extraindo	mais	utilidade	econômica	do	uma	mesma	unidade	de
matéria-prima.

É	necessário	salientar,	que	os	produtos	ecológicos	devem	fazer	parte	do	cardápio	de
soluções	 ambientais	 a	 serem	 criadas,	 pois	 a	 demanda	 social	 por	 bens	 de	 consumo,
como	 vista	 anteriormente,	 aumenta	 com	 o	 crescimento	 econômico	 das	 sociedades.
Quanto	melhor	é	a	qualidade	de	vida,	maior	é	o	consumo	humano.	O	ponto	definidor
é	o	poder	aquisitivo.

Observados	 os	 aspectos	 da	 dependência	 e	 da	 importância	 da	 relação	 entre	 os	 bens
ambientais	 e	 sua	 utilização,	 são	 lançados,	 cada	 vez	 mais	 produtos	 ambientalmente
corretos	para	disputar	o	mercado.	Os	países	mais	desenvolvidos	possuem	normas	mais
rigorosas	 no	 tocante	 ao	 controle	 da	 poluição,	 como	 a	 implantação	 de	 sistemas	 de
gestão	ambiental,	com	base	na	ISO	14.000;	a	utilização	de	gás	natural,	que,	além	de
um	 conteúdo	 econômico,	 possui	 um	 aspecto	mais	 limpo,	 uma	 vez	 que	 sua	 queima
polui	em	menor	escala.	Isso	sem	falar	na	venda	de	equipamentos	ligados	ao	controle
da	poluição,	 como	o	 filtro	 para	 gases	 e	 as	 estações	de	 tratamento	de	 efluentes	 para
líquidos.	 Há	 ainda	 o	 ecoturismo,	 tintas	 à	 base	 d´água,	 refrigeradores	 sem
clorofluorcarbono,	 catalisadores	 para	 automóveis,	 estações	 para	 tratamento	 de
efluentes	industriais	e	estações	para	tratamento	de	esgotos	sanitários.

Portanto,	 a	 preservação	 ambiental	 deve	 antever	 qualquer	 forma	 de	 enriquecimento
escolhida	pelo	homem.	Ela	deve	estar	presente	em	toda	política	pública,	por	se	tratar
de	uma	questão	relevante	para	a	manutenção	da	vida	saudável	no	Planeta.
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O	processo	de	contratação	pública
brasileiro	sob	a	ótica	do	Direito
Internacional	e	Europeu	e	suas
influências	no	Direito	Brasileiro

Ruth	Maria	Pereira	dos	Santos*

Resumo:	O	artigo	tem	como	objetivo	a	análise	do	processo	de	contratação
pública	 à	 luz	 do	 direito	 internacional	 e	 europeu	 de	 modo	 a	 verificar	 as
influências	surgidas	no	cenário	global	para	o	direito	brasileiro.	Tal	pesquisa
se	 faz	 necessária	 pois	 se	 torna	 imperioso	 estudar	 o	 direito	 administrativo
sob	a	ótica	 internacional,	vez	que	há	diversos	atores	 supra	ou	paraestatais
que	modificam	a	estrutura	das	relações	administrativas	do	Estado.	Por	essa
razão,	 e	 em	 decorrência	 da	 internacionalização	 do	 direito,	 a	 contratação
pública	 tem	 sido	 objeto	 de	 modificações	 em	 diversos	 ordenamentos
jurídicos,	como	é	caso	do	Direito	Europeu,	em	que	se	cogita	a	possibilidade
de	 surgimento	de	um	direito	comunitário	dos	contratos	públicos.	De	 igual
modo,	o	 tema	se	desenvolve	dentro	do	âmbito	do	Direito	 Internacional	no
que	 se	 refere	 à	Organização	Mundial	 do	Comércio	 (OMC),	 que	 trata	 dos
contratos	 públicos	 no	 Acordo	 de	 Contratação	 Pública.	 Diante	 disso,	 o
assunto	de	compras	governamentais	toma	amplitude	global,	com	a	inserção
de	novos	valores,	princípios	e	normas,	como	a	 transparência,	que	se	 torna
motor	da	contratação	pública,	posto	que	permite	maior	controle	dos	agentes
administrativos,	 garantindo	 um	 processo	 equilibrado	 e	 justo	 para	 os
participantes,	 diminuindo	os	 índices	 de	 corrupção	 e	 permitindo	 a	 abertura
dos	 mercados.	 Nesse	 sentido	 o	 direito	 administrativo	 global	 teria	 a	 sua
aplicabilidade	em	virtude	do	espaço	multifacetado	que	se	forma	a	partir	do
direito	 interno,	 regional	 e	 internacional,	 necessitando	 de	 regulação	 global
para	os	Estados.	O	tema	se	torna	importante	para	o	Brasil	porque	neste	país
o	 mesmo	 tem	 sido	 tratado	 unicamente	 do	 ponto	 de	 vista	 da	 legislação
interna,	 que	 é	 considerada	 atrasada	 e	 pouco	 transparente.	 Por	 essa	 razão
busca-se	a	quebra	do	paradigma	da	visão	monista	do	direito	administrativo,



com	a	necessidade	de	inclusão	do	direito	internacional	e	europeu	no	direito
administrativo.

Palavras-chave:	 Contratação	 pública;	 Direito	 europeu;	 Direito
internacional;	Direito	administrativo	global.

Abstract:	 The	 article	 aims	 to	 analyze	 the	 procurement	 process	 under
international	and	European	 law	 in	order	 to	verify	 the	 influences	arising	 in
the	global	scenario	for	the	Brazilian	law.	Such	research	is	necessary	because
it	 becomes	 imperative	 to	 study	 the	 administrative	 law	 under	 international
perspective,	since	there	are	several	supra	or	parastatal	actors	that	modify	the
structure	 of	 state	 administrative	 relations.	 For	 this	 reason,	 and	 due	 to	 the
internationalization	 of	 law,	 public	 procurement	 has	 been	 the	 subject	 of
changes	in	several	jurisdictions,	as	is	the	case	of	European	Law,	in	which	it
is	considering	the	possibility	of	emergence	of	a	Community	law	on	public
contracts.	 Likewise,	 the	 theme	 is	 developed	 within	 the	 framework	 of
international	 law	 with	 regard	 to	 the	 World	 Trade	 Organization	 (WTO),
which	 deals	 with	 public	 procurement	 in	 Public	 Procurement	 Agreement.
Thus,	 the	 issue	 of	 government	 procurement	 takes	 global	 scale,	 with	 the
inclusion	 of	 new	 values,	 principles	 and	 standards,	 such	 as	 transparency,
which	becomes	the	principles	of	public	procurement,	since	it	allows	greater
control	of	administrative	agents,	ensuring	a	balanced	and	fair	process	to	the
participants,	 reducing	 corruption	 levels	 and	 allowing	 the	 opening	 of
markets.	In	this	sense	global	administrative	law	would	have	its	applicability
because	of	the	multifaceted	space	that	forms	from	the	internal,	regional	and
international	 law,	 requiring	 global	 regulation	 to	 the	 States.	 The	 issue
becomes	 important	 for	 Brazil	 because	 in	 this	 countrythe	 theme	 has	 been
treated	solely	from	the	point	of	view	of	domestic	law,	which	is	considered
backward	 and	 lacking	 in	 transparency.	 For	 this	 reason	 this	 paper	 seeks	 to
break	 the	 monistic	 view	 of	 the	 paradigm	 of	 administrative	 law,	 with	 the
need	for	inclusion	of	international	and	European	law	in	administrative	law.

Keywords:	 Public	 procurement;	 European	 law;	 International	 law;	 Global
administrative	law.

1	Introdução



O	estudo	dos	mecanismos	de	direito	comunitário	e	internacional	em	torno	do	tema	da
contratação	 pública	 revela	 possibilidades	 jurídicas	 importantes	 que	 podem	 tanto	 ser
utilizadas	 para	 o	 desenvolvimento	 brasileiro,	 como	 podem	 ter	 impactos	 altamente
negativos.	De	um	lado,	caso	o	conjunto	de	políticas	públicas	e	de	normas	seja	efetivo,
pode	 significar	o	ganho	de	 importantes	mercados	públicos	estrangeiros.	De	outro,	 a
perda	do	acesso	aos	mercados	públicos	nacionais	pelas	empresas	brasileiras.

A	 experiência	 dos	 direitos	 nacionais	 na	Europa	 e	 do	Direito	Europeu	 em	 si,	 revela
estratégias	de	políticas	públicas	de	desenvolvimento	e	domínio	de	mercados.	A	cada
nova	 etapa	 das	 negociações	 da	 Organização	 Mundial	 do	 Comércio	 ou	 face	 a
escândalos	de	corrupção	em	licitações	no	Brasil,	a	abertura	dos	mercados	públicos	à
concorrência	 internacional	 é	 colocada	 em	 questão	 e	 o	 estudo	 aprofundado	 das
possibilidades	 jurídicas	e	experiências	de	outros	países	pode	ser	 fundamental	para	a
escolha	de	alternativas	corretas.

Nesse	sentido,	o	presente	artigo	visa	analisar	a	contratação	pública	não	unicamente	na
vertente	nacionalista,	uma	vez	que	esta	 tem	sido	objeto	de	estudo	e	de	modificação
tanto	 na	 esfera	 nacional,	 quanto	 internacional,	 sobretudo,	 no	 âmbito	 do	 Direito
Europeu	e	da	do	Direito	da	Organização	Mundial	do	Comércio.	Isto	ocorre	tendo	em
vista	o	processo	de	 internacionalização	dos	contratos	públicos,	que	 leva	a	 figura	da
Administração	Pública	para	além	dos	limites	do	Estado.	Nessa	vertente	é	necessário
analisar	os	contratos	públicos	sob	a	perspectiva	internacional,	sobretudo,	sob	a	ótica
dos	 valores	 e	 princípios,	 como	 a	 transparência,	 que	 possibilita	 um	 processo	 de
contratação	 mais	 eficiente	 e	 com	 maior	 clareza,	 evitando-se	 assim,	 as	 práticas
corruptiva,	 com	 abertura	 do	 mercado	 de	 compras	 publicas,	 para	 empresas
estrangeiras.

Por	 fim,	 se	 faz	 considerar	 as	 influências	 trazidas	 com	 o	 Direito	 Administrativo
Global,	bem	como	os	impactos	das	alterações		normativas	sobre	contratação	pública
no	 contexto	 europeu	 e	 internacional,	 de	 modo	 a	 proporcionar	 modificações	 no
ordenamento	 jurídico	brasileiro	para	que	o	processo	de	contratos	administrativos	no
Brasil	seja	pautado	em	princípios	globais.

2	O	processo	de	internacionalização	da	contratação	pública

O	 processo	 de	 contratação	 pública,	 em	 qualquer	 ordenamento	 jurídico,	 pode	 ser
observado	 sob	 o	 aspecto	 da	 relevância	 política	 e	 econômica.	 A	 primeira	 está
relacionada	com	a	democratização	do	Estado,	com	a	exclusão	do	Estado	autoritário,
posto	 que	 para	 a	 aquisição	 de	 bens	 ou	 a	 expropriação	 de	 bens	 de	 particulares	 é



necessário	 seguir	 os	 procedimentos	 estabelecidos	 nas	 leis	 nacionais.	 Portanto,	 a
relevância	 política	 da	 contratação	 pública	 se	 baseia	 na	 observância	 dos	 institutos
jurídicos	 de	 natureza	 consensual,	 ao	 invés	 de	 impor	 a	 vontade	 estatal	 de	 forma
unilateral,	a	fim	de	legitimar	o	poder	do	Estado1.

Além	da	visão	socioeconômica	interna,	é	preciso	analisar	a	contratação	pública	como
um	 instrumento	 de	 política	 econômica	 utilizada	 pelos	Estados	 a	 favor	 do	 comércio
internacional2.	Por	essa	 razão	deve-se	destacar	o	processo	de	 internacionalização	do
direito,	 que	 provoca	 a	 intensificação	 de	 normas	 internacionais	 com	 amplitude	 a
diversos	Estados,	bem	como,	a	multiplicação	das	instâncias	de	solução	de	conflito.

Isto	 leva	 a	modificação	 do	 direito	 administrativo	 nacional	 em	 virtude	 dos	 tratados,
que	trazem	direitos	e	obrigações	internacionais,	mas	que	devem	ser	implementadas	no
direito	interno.	A	situação	se	torna	complexa	em	função	da	pressão	pela	abertura	dos
mercados	 públicos	 no	 contexto	 das	 rodadas	 da	 OMC,	 consequente,	 há	 a
internacionalização	dos	contratos	públicos,	que	deve	ser	entendida	como	uma	maneira
de	 garantir	 a	 abertura	 dos	mercados	 nacionais	 para	 outros	 países3.	 Assim	 como,	 o
crescimento	dos	países	em	desenvolvimento	com	potencial	econômico,	mas	que	não
possuem	 capacidade	 tecnológica	 e/ou	 científica	 para	 promover	 o	 desenvolvimento
econômico	e	social	do	país.

A	contratação	pública	no	Direito	Europeu	demonstra	a	importância	de	transpor	o	tema
para	 o	 debate	 internacional	 e	 comunitário,	 isto	 porque	 há	 uma	 crescente	 tendência
para	“europeização”	dos	diplomas	nacionais,	dando	espaço	para	o	surgimento	de	um
Direito	Comunitário	 dos	 contratos	 públicos.	A	 partir	 disto	 as	 normas	 nacionais	 dos
países	 integrantes	 da	 União	 Europeia	 devem	 se	 ater	 aos	 critérios	 traçados	 pelas
diretivas	europeias.	Portanto,	há	a	modificação	dos	modelos	clássicos	de	contratação
pública,	a	fim	de	criar	uma	uniformização	do	regime	jurídico	dos	contratos	públicos
dentro	da	União	Europeia4.

Dessa	 forma,	verifica-se	a	modificação	da	própria	 figura	da	Administração	Pública,
como	 principal	 fonte	 de	 normas,	 isto	 porque	 é	 retirada	 a	 principal	 característica	 da
Administração	 Pública,	 a	 imperatividade5.	 No	 contexto	 europeu	 essa	 situação	 pode
ser	verificada,	pois,	preliminarmente	são	analisados	os	princípios	e	valores	contidos
no	 Tratado	 de	 Roma,	 posteriormente,	 as	 diretivas	 europeias	 sobre	 contratação,	 a
jurisprudência	europeia,	por	fim,	a	norma	nacional6.

Devido	 a	 confluência	 do	Direito	 Internacional	 e	 do	Direito	Comunitário	 no	 cenário
europeu,	pode-se	inferir	que	o	processo	de	contratação	nos	países	da	União	Europeia
não	 atende	 mais	 ao	 critério	 de	 que	 a	 contratação	 pública	 deve	 respeitar	 o	 direito
interno	 do	 Estado	 qual	 pertence	 à	 Administração	 Pública.	 	 Assim,	 o	 processo	 de



internacionalização	 deve	 ser	 visto	 como	 influência	 positiva	 ao	 processo	 de
contratação	pública,	e	não	do	ponto	de	vista	de	submissão	dos	Estados.	Isto	porque	é
impossível	 vislumbrar	 o	 Direito	 Comunitário	 sem	 a	 interferência	 do	 Direito
Internacional7.

A	 consequência	 da	 interferência	 do	 Direito	 Internacional	 na	 criação	 de	 um	Direito
Comunitário	dos	contratos	públicos	com	aplicabilidade	nacional	é	a	perda	do	poder	do
Estado	e	a	própria	 “desnacionalização”	dos	 regimes	 jurídicos	nacionais	 aplicáveis	 à
disciplina,	para	então,	dar	espaço	a	um	modelo	internacional	de	contratação	pública.
Neste	 novo	 regime	 se	 dará	 ênfase	 aos	 princípios	 e	 valores	 de	 harmonização,	 de
transparência,	de	publicidade	e	de	concorrência,	com	a	influência	direita	das	normas
internacionais,	modificando	os	modelos	clássicos	de	contratação	pública8.

No	Direito	Europeu,	 a	contratação	pública	está	 inserida	como	projeto	da	Estratégia
Europa	20209,	como	um	instrumento	de	mercado	para	o	crescimento	das	economias	e
para	melhor	utilização	dos	fundos	públicos.	Por	essa	razão	as	Diretivas	2004/17/CE	e
2004/18/CE,	ambas	do	Parlamento	Europeu	e	do	Conselho,	foram	alteradas	no	ano	de
2014,	pelas	Diretivas	2014/24/UE	e	2014/25/EU	visando	o	melhor	o	uso	da	despesa
pública,	 para	 permitir	 a	 participação	 das	 pequenas	 e	 médias	 empresas,	 para	 a
utilização	dos	contratos	públicos	para	consecução	de	objetivos	sociais	comuns10.

As	novas	regras	buscam	tornar	mais	simples	e	eficiente	o	processo	adjudicatório,	para
garantir	 a	 melhor	 relação	 qualidade/preço	 das	 compras	 públicas,	 observando	 os
princípios	da	transparência	e	da	concorrência11.	Nesse	sentido,	as	Diretivas	24	e	25	de
2014,	 trazem	 mudanças	 substanciais,	 pois	 representam	 uma	 modificação	 no
paradigma	 da	 contratação	 pública,	 devido	 a	 criação	 de	 normas	 de	 caráter	 global,
podendo	 ser	 observadas	 do	 ponto	 vista	 brasileiro,	 a	 fim	 de	 inserir	 estes	 novos
parâmetros	de	contratação	no	ordenamento	jurídico	brasileiro.

Entre	 as	mudanças	 implementadas	 pelas	Diretivas	 destacam-se	 a	 flexibilização	 dos
procedimentos	 de	 formação	 dos	 contratos	 públicos;	 a	 contratação	 pública	 passa	 ser
observada	 como	 um	 instrumento	 de	 desenvolvimento	 de	 políticas;	 a	 inserção	 de
empresas	de	pequeno	e	médio	porte,	que	agora	 terão	acesso	aos	mercados	públicos,
permitindo	 a	 criação	 de	 empregos,	 crescimento	 e	 inovação.	 São	 implementadas
também	medidas	mais	duras	para	impedir	a	corrupção;	os	serviços	sociais,	culturais	e
de	saúde,	entre	outros	que	serão	inseridos	em	um	regime	jurídico	simplificado12.

Insta	 destacar,	 ainda,	 que	 há	 uma	 grande	 preocupação	 no	Direito	 Europeu	 que	 é	 o
desenvolvimento	da	contratação	pública	sustentável.	Isto	quer	dizer	que	as	entidades
adjudicantes	 são	 incentivadas,	 por	 meio	 de	 políticas	 específicas,	 a	 desenvolverem
contratos	públicos	ambientalmente	responsáveis.	Desse	modo,	é	necessário	a	inclusão



de	 políticas	 sociais	 para	 a	 proteção	 do	 meio	 ambiente,	 fazendo	 surgir	 uma	 nova
modalidade	de	 contratação,	 que	 se	 traduz	por	 contratos	públicos	 ecológicos,	 que	os
contratantes	devem	reduzir	o	impacto	ambiental	nas	atividades,	bem	como	incentivar
a	 inovação,	 promovendo	 um	 mercado	 mais	 sustentável,	 com	 o	 fornecimento	 de
produtos,	de	obras	e	de	serviços	mais	ecológicos13.

Outro	 ponto	 importante	 que	merece	 destaque	 no	 tema	 de	 contratações	 públicas	 é	 o
direito	da	Organização	Mundial	do	Comércio	(OMC),	que	se	caracteriza	pelo	Acordo
de	 Contratação	 Pública	 (ACP),	 revisado	 em	 abril/2014.	 Trata-se	 de	 um	 acordo
plurilateral,	 que	 significa	 que	 esta	 norma	 somente	 tem	 validade	 para	 os	 países	 que
assinaram	o	acordo	e	não	para	todos	os	países	membros	da	OMC.	Assim,	o	presente
acordo	 está	 integrado	 por	 15	 partes,	 que	 incluem	 43	 (quarenta	 e	 três)	membros	 da
OMC,	 considerando	 os	 28	 países	 membros	 da	 União	 Europeia.	 Participam	 como
observadores	 27	 partes	 contratantes	 da	 OMC	 e	 quatro	 organizações	 internacionais,
sendo	que	10	destes	membros14	estão	em	processo	de	adesão15.

O	ACP	representa	importante	norma	de	caráter	global	que	tem	como	objetivo	criar	um
processo	de	contratação	transparente	e	não	discriminatório	entre	os	países	integrantes
do	 acordo,	 bem	 como	 a	 abertura	 dos	 mercados	 para	 o	 comércio	 internacional.	 A
necessidade	do	acordo	se	justifica	na	concessão	de	tratamento	diferenciado	aos	bens,
serviços	e	fornecedores	nacionais,	discriminando	os	estrangeiros,	atuando	como	uma
barreira	ao	comércio	em	determinados	setores,	que	não	estão	abarcados	nos	acordos
multilaterais.	 	 Portanto,	 o	 intuito	 do	 acordo	 é	 a	 liberalização	 dos	 mercados	 de
contratação	pública	a	fim	de	criar	benefícios	e	melhorar	a	eficiência	do	processo16.

Como	 se	 pode	 verificar	 a	 contratação	 pública	 é	 um	 dos	 temas	 mais	 tratados	 em
praticamente	 todos	 os	 ordenamentos	 jurídicos,	 uma	 vez	 que	 o	 assunto	 tem	 se
projetado	para	o	cenário	internacional.	No	Direito	Europeu	a	contratação	pública	foi
objeto	de	reformas	por	meio	das	diretivas	2014/24/UE	e	2014/25/UE.	No	campo	do
direito	internacional,	no	que	se	refere	à	OMC,	também	foi	alterado	em	abril	de	2014,
para	 melhor	 atender	 os	 princípios	 de	 compras	 governamentais,	 como	 a	 não
discriminação	e	transparência.

Nessa	linha,	é	preciso	pesquisar	o	tema	e	os	impactos	das	alterações	dentro	do	Direito
Europeu,	que	 traduz	a	 incorporação	do	Direito	 Internacional	nos	contratos	públicos,
que	 observou	 a	 otimização	 do	 uso	 do	 dinheiro	 público,	 utilizando	 a	 contratação
pública	 como	 um	motor	 de	 desenvolvimento	 tecnológico,	 econômico	 e	 social,	 bem
como	estabeleceu	mecanismos	contra	a	corrupção,	o	que,	necessariamente,	deve	ser
implementado	na	ordem	jurídica	brasileira.



3	O	cenário	brasileiro	de	contratação	pública:	necessidade	de	transparência	no
processo

No	Brasil	o	regime	de	contratação	pública	se	dá,	primordialmente,	por	meio	da	Lei	n.
8.666/93,	que	 trata	de	normas	para	 licitação	e	contratos	públicos,	 regulamentado	no
art.	37,	XXI,	da	Constituição	Federal.	Há	outras	legislações	específicas	como	a	Lei	n.
12.232/10,	 que	 versa	 sobre	 os	 serviços	 de	 publicidade;	 a	 Lei	 n.	 8.987/95	 e	 Lei	 n.
9.074/95	 que	 tratam	 dos	 serviços	 públicos,	 precedida	 ou	 não	 de	 obra	 pública	 e	 a
permissão	de	serviços	públicos;	as	parcerias	público-privadas	são	previstas	na	Lei	n.
11.079/04;	 a	 Lei	 n.	 10.520/02	 e	 Dec.	 N.	 5.450/05	 versam	 sobre	 pregão	 e	 pregão
eletrônico,	respectivamente.	E	mais,	recentemente,	a	lei	12.462/11	que	tem	por	objeto
o	 regime	 diferenciado	 de	 contratação	 (RDC)	 para	 obras	 da	 Copa	 do	Mundo	 e	 das
Olimpíadas17,	 expandido	em	2014	para	diferentes	 setores,	bem	como	a	alteração	da
Lei	Complementar	n.	147,	que	incluiu	as	micro	e	pequenas	empresas	neste	regime.

Como	pode	se	verificar	o	tema	de	contratação	pública	é	abrangente,	envolve	diversos
aspectos.	 No	 entanto,	 em	 função	 da	 delimitação	 temática,	 o	 artigo	 refere-se	 à
transparência	no	processo	de	contratação	(combate	à	corrupção	e	evasão	de	divisas)	e,
consequentemente,	 a	 promoção	 do	 desenvolvimento	 por	 meio	 da	 otimização	 dos
recursos	públicos,	a	ampliação	da	concorrência	entre	empresas	nacionais	e	a	abertura
dos	mercados	de	compras	públicas	para	empresas	estrangeiras.

A	 transparência,	de	modo	geral,	 requer	que	as	pessoas,	sejam	elas	agentes	públicos,
diretores	 de	 empresas	 ou	 organizações,	 atuem	 de	 forma	 aberta	 e	 honesta	 em	 suas
atividades.	De	modo	que	essa	transparência	possa	ser	refletida	nos	contratos	públicos,
dando	maior	 acessibilidade	 e	 clareza	 em	 todo	 o	 processo	 adjudicatório,	 permitindo
que	todas	as	partes	interessadas	estejam	conscientes	dos	processos	e	procedimentos,	a
partir	 do	 acesso	 confiável,	 preciso,	 relevante,	 completo	 e	 informações	 atualizadas
sobre	a	contratação	pública18.

A	transparência	é	fator	fundamental	para	o	desenvolvimento	das	contratações	públicas
do	 Estado,	 vez	 que	 a	 ausência	 desta	 pode	 dificultar	 a	 participação	 de	 empresas
estrangeiras	 e	 nacionais	 na	 concorrência	 dos	 contratos.	 Isto	 porque	 as	 práticas
obscuras	 podem	 levar	 às	 ineficiências	 administrativas,	 ausência	 de	 restrições
orçamentárias,	 e	 supervisão	 por	 parte	 dos	 órgãos	 competentes,	 bem	 como,	 a
corrupção19.	Dessa	 forma,	 para	 intensificar	 a	 transparência	 no	 sistema	 de	 contratos
públicos,	e	diminuir	o	risco	de	corrupção,	os	processos	de	gestão	de	contratos	devem
ser	bem	documentos	e	amplamente	divulgados,	de	maneira	a	garantir	o	acesso	fácil	às
informações,	 por	 todos	 os	 participantes,	 de	maneira	 igualitária.	 Além	 de	 garantir	 a
publicidade	 das	 decisões	 de	 adjudicação,	 com	 o	 conjunto	 de	 critérios	 adotados,	 o
nome	do	vencedor	e	os	preços	publicados20.



Consequentemente,	a	falta	de	transparência	resulta	em	uma	perda	do	orçamento,	posto
que	 aqueles	 contratos	 realizados	 pela	 administração	 pública	 que	 não	 prezam	 por
maior	eficiência,	ou	 seja,	menor	custo	para	o	Estado,	denotam	a	 ineficiência	estatal
para	 fazer	 investimentos	 necessários	 para	 um	 regime	 de	 contratação	 transparente.
	 Além	 disso,	 processos	 de	 contratação	 obscuros	 podem	 indicar	 a	 intenção	 de
discriminar	 empresas	 estrangeiras	 em	 favor	 de	 empresas	 nacionais	 por	 meio	 de
procedimentos	 de	 adjudicação	 pouco	 claros,	 portanto,	 o	 aumento	 da	 transparência
permite	a	redução	dos	custos,	melhorando	o	bem-estar	nacional21.

A	 administração	 pública	 que	 não	 observa	 os	 critérios	 de	 transparência	 demonstra	 a
prevalência	do	autointeresse	dos	funcionários	do	governo	que	tem	a	possibilidade	de
alcançar	 rendimentos	 provenientes	 de	 subornos,	 favorecimentos	 de	 determinadas
empresas.	 Revelando-se,	 na	 verdade,	 um	 corpo	 de	 funcionários	 públicos	 corruptos
que,	 deliberadamente,	 ampliam	 os	 gastos	 com	 produtos	 e	 projetos	 de	 determinados
setores22.

Os	 contratos	 públicos	 devem	 satisfazer	 o	 interesse	 público,	 as	 necessidades	 das
pessoas	e	o	procedimento	 igualitário	 com	as	 empresas,	 a	 fim	de	evitar	desperdícios
para	os	fundos	públicos.	Nesse	sentido,	a	contratação	pública	deve	ser	vista	como	um
instrumento	 de	 política	 pública,	 para	 uma	 boa	 gestão	 administrativa,	 logo	 um	 bom
governo,	 com	 legitimidade	 e	 credibilidade.	 Em	 sentido	 contrário,	 os	 contratos
públicos,	 que	geram	um	quadro	de	 corrupção	para	o	país,	 denotam	um	aumento	da
pobreza,	 das	 desigualdades	 e	 o	 não	 atendimento	 das	 necessidades	 sociais;	 para	 as
empresas,	 a	 ausência	 de	 um	 mercado	 competitivo,	 servindo	 de	 uma	 barreira	 não-
tarifária	para	empresas	estrangeiras23.

A	 corrupção	 nos	 contratos	 públicos	 pode	 se	 dar	 em	 diferentes	 aspectos,	 como	 por
exemplo,	impacto	financeiro,	com	a	elevação	dos	custos	de	compras,	de	investimentos
e	 de	 serviços.	 Bem	 com	 o	 impacto	 econômico,	 que	 pode	 ser	 caracterizado	 pela
retirada	 de	 investimentos	 em	 função	 da	 atividade	 corruptiva	 no	 país.	 Além	 disso,
podem-se	 destacar	 os	 impactos	 ambientais,	 na	 saúde	 e	 na	 inovação24,	 pois	 não
observam	o	objetivo	principal	do	contrato.

A	 evasão	 de	 divisas,	 a	 perda	 da	 confiança	 no	 governo	 e	 o	 retrocesso	 do
desenvolvimento	 econômico	 representam	 uma	 ausência	 de	 preocupação	 com	 a
integridade	 do	 Estado,	 posto	 que	 não	 se	 preza	 o	 interesse	 público	 no	 processo	 de
contratação,	 pois	 o	 mais	 importante	 não	 é	 mais	 a	 oferta	 do	 preço	 competitivo	 e	 a
qualidade.	Por	conseguinte,	não	há	uma	igualdade	entre	os	concorrentes,	há	perda	de
investimentos	 e	 assistência	 externa	 para	 o	 desenvolvimento,	 impossibilitando	 o
crescimento	do	país25.



Nesse	 sentido,	 é	 preciso	 observar	 o	 processo	 de	 contratação	 pública	 sob	 a	 ótica	 da
competição,	da	transparência	e	da	integridade,	ou	seja,	a	transparência	do	sistema,	a
integridade/conduta	nos	contratos	e	a	concorrência.	Assim,	para	a	consecução	desses
objetivos	é	preciso	retirar	qualquer	 tipo	de	suborno,	favoritismo	ou	comportamentos
antiéticos,	de	modo	que	a	contratação	pública	seja	feita	de	forma	imparcial,	evitando-
se	 qualquer	 conflito	 de	 interesse26.	 Para	 tanto,	 é	 necessário	 separar	 interesses
particulares	e	 funções	públicas,	a	equipe	de	 licitação	não	deve	aceitar	benefícios	ou
privilégios,	de	mesmo	modo,	as	 informações	confidenciais	não	podem	ser	utilizadas
para	influenciar	a	concorrência27.

Portanto,	 garantir	 o	 princípio	 da	 transparência	 é	 dar	 acesso	 a	 todas	 as	 informações,
das	 leis,	 dos	procedimentos,	 dos	 regulamentos,	 e	 da	 existência	de	oportunidades	de
aquisição,	 que	 somente	 é	 alcançado	 por	 meio	 da	 implantação	 de	 mecanismos	 de
gestão	e	controle	desde	o	início	do	processo	da	atividade	de	compra,	refletindo	todas
as	etapas	do	processo	adjudicatório.

Para	corroborar	com	esse	entendimento,	Sue	Arrowsmith	afirma	que	a	transparência
permite	que	as	partes	saibam	claramente	quais	são	as	regras	aplicáveis	nos	contratos
públicos,	além	disso,	assegura	que	a	contratação	seja	legítima	dentro	daquela	ordem
jurídica.	A	observância	do	princípio	da	transparência	incentiva	e	facilita	a	participação
de	 fornecedores,	 haja	 vista	 que	 se	 dá	 publicidade	 aos	 contratos,	 abrindo-se	 a
oportunidades	as	empresas,	de	forma	igual	e	justa,	havendo,	portanto,	menos	riscos28.

Nessa	linha,	pode-se	perceber	que	o	princípio	da	transparência	é	motor	da	contratação
pública,	tendo	um	efeito	direto	sobre	a	corrupção,	a	partir	da	publicação	de	anúncios
das	propostas,	critérios	de	adjudicação,	o	nome	do	vencedor	e	o	preço	final,	ainda	que
não	acabe	com	as	práticas	ilícitas,	a	tendência	é	reduzir	e	produzir	efeitos	positivos29.
	 Assim,	 garante-se	 um	 processo	 de	 contratação	 claro	 e	 equitativo	 para	 todos	 os
participantes,	 com	 maior	 eficiência	 e	 menor	 gasto	 para	 o	 Estado.	 De	 igual	 modo,
contribui	para	a	entrada	de	empresas	e	 investimentos	estrangeiros	no	país,	pois	há	a
garantia	 de	 que	 se	 terá	 o	 retorno,	 em	 virtude	 transparência	 dada	 aos	 contratos
públicos.

Cumpre	destacar	que	não	se	quer	dizer	que	o	estabelecimento	de	um	critério	global	de
princípio	da	transparência	acabará	com	os	casos	de	corrupção	nos	contratos	públicos.
Todavia,	 a	 inserção	 de	 padrões	 mínimos	 globais,	 contribuirá	 para	 um	 controle
mundial	da	corrupção,	por	meio	de	sanções	internacionais,	como	se	verifica	logo	no
preâmbulo	 do	 Acordo	 de	 Contratação	 Pública	 da	 OMC,	 que	 adota	 mecanismos
internacionais	como	a	Convenção	das	Nações	Unidas	contra	a	corrupção,	a	fim	de	se
estabelecer	contratações	de	 forma	 transparente	e	 imparcial,	a	 fim	de	evitar	conflitos
de	interesses	e	práticas	corruptas30.



Nos	 princípios	 gerais	 do	 ACP,	 no	 tocante	 à	 execução	 da	 contratação	 (art.	 IV.	 4),
dispõe	que	 as	 entidades	 contratantes	 realizarão	 contratações	de	maneira	 imparcial	 e
transparente,	de	modo	que	seja	compatível	com	o	presente	acordo,	utilizando-se	dos
métodos	indicados	como	a	licitação	pública,	a	licitação	seletiva	e	licitação	restringida.
Bem	como,	evite	conflitos	de	interesses	e	impeça	práticas	corruptas31.

Para	 apoiar	 esse	 entendimento	 destaca-se	 também	 a	Diretiva	 2014/24/UE,	 que	 será
objeto	de	análise	no	decorrer	do	estudo,	traz	uma	série	de	medidas	que	contribui	para
um	processo	de	contratação	transparente	e	que	tenta	impedir	atividades	corruptivas	ao
longo	do	processo.	Por	exemplo,	a	referida	diretiva	impõe	a	exclusão	dos	adjudicados
que	 tenham	 participado	 de	 organização	 criminosa	 ou	 tenham	 sido	 condenados	 por
corrupção,	 fraudes	 lesivas	 dos	 interesses	 financeiros	 da	União,	 infrações	 terroristas,
lavagem	de	 dinheiro,	 e	 até	mesmo	 o	 não	 pagamento	 de	 impostos	 ou	 contribuições.
Outro	ponto	relevante	da	Diretiva	n.	24	é	a	prevalência	da	transparência	no	processo
de	 tomada	 de	 decisão,	 visto	 que	 a	 coloca	 como	 essencial	 para	 um	 procedimento
isento,	contribuindo	para	o	combate	à	corrupção	e	à	fraude32.

Verifica-se	que	a	 transparência	nos	contratos	públicos	é	uma	das	melhores	maneiras
de	 impedir	 as	 práticas	 ilícitas	 indesejáveis.	 Quando	 há	 um	 conjunto	 de	 regras
transparentes,	 as	 entidades	 adjudicantes	 têm	 maiores	 dificuldades	 para	 exigir	 ou
receber	 subornos,	 pois	 há	 uma	 igualdade	 entre	 participantes,	 haja	 vista	 não	 ser
incomum	 que	 os	 licitantes	 vencedores	 utilizem	 a	 corrupção	 para	 garantir	 a	 sua
permanência	no	mercado	público,	e	a	transparência	seria	o	mecanismo	de	evitar	tais
práticas33.

Há	que	se	destacar,	ainda,	que	a	legislação	atual	brasileira	se	encontra	desatualizada	e
enriquecida	por	críticas	por	não	cumprir	com	os	princípios	básicos	de	contratação,	tais
como	a	 transparência,	publicidade	e	equilíbrio	entre	os	participantes.	 	Percebe-se	na
verdade	 um	processo	 licitatório	 que	 vai	 de	 encontro	 com	a	 própria	 ideia	 do	Estado
Democrático	 de	 Direito,	 posto	 que	 a	 Administração	 Pública	 tem	 utilizado	 o	 poder
político	 e	 econômico	 do	 Estado	 para	 desvirtuar	 o	 procedimento	 de	 contratação,
beirando	por	diversas	vezes	a	corrupção34.

Nesse	 sentido,	 nota-se	 que	 o	 objetivo	 principal	 da	 contratação	 pública,	 outrora
mencionada,	 não	 tem	 sido	 alcançado.	 O	 que	 leva	 a	 conclusão	 de	 que	 é	 necessário
reformular	 não	 apenas	 a	 lei	 de	 licitação,	 mas	 sim	 todo	 o	 contexto	 de	 contratação
pública	 brasileira.	 Por	 essa	 razão	 se	 justifica	 buscar	 no	 Direito	 Internacional	 e	 no
Direito	 Europeu	 as	 experiências	 utilizadas	 para	 melhorar	 o	 ordenamento	 jurídico
brasileiro.

Dessa	forma,	é	necessário	vencer	as	barreiras	do	direito	interno	para	tratar	do	Direito



Administrativo	 à	 luz	 do	 processo	 de	 globalização	 e	 internacionalização	 do	 direito,
uma	 vez	 que	 o	 ordenamento	 jurídico	 brasileiro	 não	 tem	 a	 capacidade	 para	 inserir
novas	propostas.	Ademais,	é	necessário	pôr	em	questão	a	teoria	clássica	das	fontes	do
direito	e	a	produção	normativa	acerca	da	contratação	pública.	Pois,	deve-se	levar	em
consideração	 novas	 fontes	 normativas,	 valores	 e	 princípios	 comuns	 oriundas	 do
Direito	Administrativo	Global35.

4	 Inserção	 de	 valores	 globais	 oriundos	 do	 Direito	 Administrativo	 Global	 no
processo	de	contratação	pública

Atualmente,	 como	 outrora	 dito,	 torna-se	 impossível	 observar	 o	 direito	 sob	 a	 ótica
monista,	 unicamente	 do	 direito	 interno,	 haja	 vista	 que	 o	 direito	 internacional,
sobretudo	 após	 os	 anos	 oitenta,	 tem	 se	 modificado	 com	 muita	 rapidez,	 com	 a
intensificação	 do	 processo	 normativo,	 o	 que	 significa	 o	 aumento	 de	 normas
internacionais	com	amplitude	a	diversos	Estados,	bem	como,	com	a	multiplicação	das
instâncias	de	solução	de	conflitos.	Dessa	forma,	tem-se	um	direito	internacional	com
maior	densidade	 jurídica	 e	maior	 segurança	 jurídica,	 que	 influenciará	diretamente	o
direito	nacional,	representando	a	internacionalização	do	direito.

Diante	 disso,	 há	 a	 confluência	 de	 normas,	 de	 tribunais	 e	 de	 organizações
internacionais,	 criando	 um	 espaço	 global.	 A	 dicotomia,	 entre	 direito	 interno	 e
internacional	não	se	mostra	mais	fundamental	para	o	direito,	isto	porque	as	funções	do
Estado	não	se	restringem	a	apenas	ao	parâmetro	nacional	ou	internacional,	há	diversas
interações	entre	os	Estados	e	instituições	em	níveis	diferenciados36.

Portanto,	a	ideia	que	se	tinha	a	partir	do	Direito	Internacional	clássico,	em	que	ordem
jurídica	interna	e	internacional	não	interage	não	se	justifica	mais,	sob	a	ótica	da	ordem
global,	em	que	direito	nacional,	regional	e	internacional,	estão	inseridos	numa	mesma
relação.	E	nesse	contexto	que	o	direito	administrativo	 (contratos	públicos),	deve	ser
inserido,	 posto	 que	 a	 partir	 da	 emergência	 de	 instrumentos	 de	 governança	 global
(direito	 administrativo	 global)	 para	 administrar	 todas	 as	 instâncias	 que	 atuam	 em
conjunto,	fazendo	surgir	instrumentos	e	procedimentos	para	aplicação	e	elaboração	de
normas37	comuns	a	grande	parcela	de	países.

No	momento	em	que	se	olhar	a	contratação	pública	à	luz	de	uma	integração	normativa
(Direito	 Internacional,	 Direito	 Europeu,	 Direito	 da	OMC),	 é	 possível	 alcançar	 dois
elementos:	a)	uma	organização	horizontal	entre	os	Estados,	permitindo	a	melhoria	dos
processos	de	contratação	entre	diferentes	países,	contribuindo	para	o	desenvolvimento
socioeconômico	 dos	 países;	 b)	 criação	 de	 valores,	 princípios	 e	 normas	 de	 caráter



global	 que	norteará	 os	 procedimentos	 administrativos	de	 contratação,	 possibilitando
maior	 cumprimento	 destas	 normas,	 uma	 vez	 que	 as	 relações	 administrativas	 não
estarão	restritas	somente	ao	direito	interno38.

Dessa	 maneira,	 o	 direito	 administrativo	 não	 está	 mais	 afeito	 somente	 aos	 limites
internos	do	Estado,	é	preciso	vislumbrar	a	figura	de	um	direito	administrativo	dentro
de	 um	 contexto	 internacional,	 haja	 vista	 que	 as	 relações	 estatais,	 e,	 sobretudo,	 a
contratação	 pública	 não	 se	 restringe	 ao	 âmbito	 nacional.	 Todavia,	 o	 direito
administrativo	 não	 está	 alheio	 do	 direito	 internacional,	 uma	 vez	 que	 as	 relações
administrativas	do	estado	muito	se	“confundem	com	o	próprio	Direito	 Internacional
Público,	 que	 se	 delimitava	 a	 aplicação	 das	 normas	 e	 atuações	 jurídico-
administrativas”39.

É	 preciso	 ter	 em	 conta	 que	 o	 direito	 administrativo	 se	 altera	 a	 partir	 das	 novas
relações	construídas	pelos	Estados40,	e	nesse	contexto	é	necessário	observar	a	recente
ótica	 global	 sobre	 contratação	 pública	 que	 surge	 com	 a	 alteração	 da	 teoria	 clássica
sobre	 a	 Administração	 Pública.	 Insere-se	 na	 logica	 administrativa	 elementos
internacionais,	que	não	se	finda	na	ordem	jurídica	interna,	mas	sim	no	assentamento
de	 relações	 com	 outros	 Estados,	 transformando	 as	 características	 do	 Direito
Administrativo	geral,	compreendido,	na	visão	tradicional,	unicamente	sob	a	égide	da
lei	e	do	poder	democrático	do	Estado41.

A	visão	monista	do	Direito	do	Administrativo	já	não	tem	mais	razão	de	ser,	posto	que
é	impossível	isolar-se	das	novas	formas	de	atividade	pública	de	dimensão	global,	com
diferentes	 atores,	 públicos	 e	 privados.	 Há,	 portanto,	 o	 surgimento	 de	 uma	 nova
administração	 global,	 com	 a	 incidência	 de	 normas,	 de	 princípios,	 de	 jurisprudência
que	forma	um	novo	direito	público	universal42,	qual	o	processo	de	contratação	deve
estar	inserido.

Isto	justifica	o	crescimento/surgimento	do	Direito	Administrativo	Global,	que	afetará
indistintamente	os	países,	questionando,	inclusive	o	direito	internacional	público.	Há,
portanto,	 a	 criação	 de	 relações	 intergovernamentais,	 que	 necessitará	 de	 normas
standards	de	direito	administrativo	quais	os	governos	nacionais	devem	se	adequar,	a
fim	de	assegurar	que	os	princípios	do	Estado	de	Direito	 sejam	 respeitados43.	 Nesse
contexto	 a	 contratação	 pública	 está	 inserida,	 pois	 se	 faz	 necessário	 a	 existência	 de
princípios	 globais	 que	 garantirão	 maior	 eficiência	 e	 transparência	 ao	 processo	 de
contratação,	seja	ela	nacional	ou	internacional.

O	direito	administrativo	global	 constitui	 sistemas	 transnacionais	de	 regulação	ou	de
cooperação	 regulatória,	 por	 meio	 de	 normas	 internacionais	 e	 de	 redes
intergovernamentais	de	cooperação44.	Posto	isto,	percebe-se	uma	ideia	de	governança



global,	pautada	nos	princípios	de	direito	administrativo,	a	fim	de	organizar	este	novo
espaço	 transnacional	que	 se	 formou	a	partir	do	Estado,	organizações	 internacionais,
atores	privados	e	relações	intergovernamentais45.

O	 domínio	 público	 global	 se	 forma	 neste	 espaço	 comunicativo,	 que	 traz	 consigo	 o
critério	da	transnacionalidade,	que	permite	que	diversos	atores	troquem	informações
acerca	 de	 questões	 similares	 em	 diversos	 lugares	 do	 globo.	 Com	 isso	 permite-se
também	 a	 construção	 normativa	 motivada	 pelo	 diálogo	 dos	 administradores
públicos46,	possibilitando	uma	melhor	solução	e	compreensão	de	assuntos	globais.

É	 neste	 cenário	 que	 a	 contratação	 pública	 deve	 ser	 analisada,	 vez	 que	 este	 espaço
administrativo	global	representa	um	conglomerado	de	normas	com	soluções	comuns
que	 foram	 aderidas	 por	 diversos	 Estados	 e	 atores	 privados,	 mesmo	 sem	 existir
instrumentos	 jurídicos	 que	 prevejam	 a	 cooperação	 entre	 estes.	 O	 que	 justifica	 essa
relação	é	o	reconhecimento	mútuo	das	partes	(atores)	envolvidas,	pois	se	constrói	um
espaço	de	confiança	para	compartilhar	as	informações	e	encontrar	soluções	mutuas47,
dando	 maior	 confiabilidade	 aos	 processos	 administrativos,	 tornando-os	 mais
transparentes	e	eficientes.

Essa	 situação	 de	 entrelaçamento	 de	 soluções	 e	 de	 atores	 internacionais	 públicos	 e
privados	faz	surgir	uma	responsabilidade	e	um	controle	maior	das	ações	dos	agentes
envolvidos48	 na	 contratação	 pública,	 ou	 seja,	 há	 um	 aumento	 do	 processo	 de
accountability.	 Isto	 é	 necessário	 frente	 ao	 crescimento	 do	 exercício	 do	 poder
regulatório	global,	que	promove	a	extensão	do	direito	administrativo	nacional	além	de
seu	 território,	 bem	 como	 novos	 mecanismos	 de	 direito	 administrativo	 global	 são
adotados	 para	 enfrentar	 decisões	 e	 normas	 adotadas	 nas	 relações
intergovernamentais49.

O	 direito	 administrativo	 global	 traz	 consigo	 mecanismos,	 princípios,	 práticas	 e
acordos	 sociais	 que	 respaldam	 e	 que	 promovem	 e/ou	 afetam	 a	 accountability	 dos
órgãos	 globais	 administrativos,	 a	 fim	 de	 assegurar	 que	 se	 cumpra	 padrões	 de
transparência,	participação,	tomada	de	decisões	fundamentadas	e	dentro	da	legalidade,
promovendo	 a	 efetiva	 avaliação	 das	 normas	 e	 decisões	 que	 aprovam.	 Os	 órgãos
administrativos	 incluem	 órgãos	 regulatórios	 intergovernamentais	 formais,	 redes
regulatórias	 intergovernamentais	 informais,	 arrumações	 de	 coordenação,	 órgãos
intergovernamentais,	 órgãos	 regulatórios	 híbridos	 público-privado	 e	 alguns	 órgãos
regulatórios	 privados	 que	 exercem	 funções	 de	 governança	 transnacional	 de
importância	pública	específica50.

Este	 espaço	 administrativo	 multifacetado	 incorpora	 cinco	 tipos	 de	 órgãos
administrativos	 internacionais	 ou	 transnacionais,	 que	 estão	 em	 uma	 completa



interação	 com	 os	 Estados,	 indivíduos,	 as	 empresas,	 as	 ONG’s,	 e	 outros	 grupos	 ou
representantes	de	interesses	sociais	e	econômicos	a	nível	doméstico	ou	global	que	são
afetados	 ou	 que	 de	 algum	 outro	 modo	 tenham	 interesse	 na	 governança	 regulatória
global.	O	espaço	possui	características	distintas	e	dinâmicas	que	exigem	um	estudo	e
teorizações	independentes	tanto	positivas	como	normativas.	Estes	esforços	devem	se
basear	e	ao	mesmo	tempo	transcender,	tanto	o	direito	internacional	tradicional	como
no	direito	administrativo	doméstico51.

Diante	 dessa	 característica	 do	 direito	 administrativo	 global,	 com	 a	 construção	 de
entendimentos	 globais	 acerca	 de	 diferentes	 temas,	 bem	 como,	 a	 participação	 das
organizações	internacionais,	Estados	e	atores	privados,	dentro	de	uma	mesma	esfera	é
que	 surge	 a	 necessidade	 de	 averiguar	 o	 processo	 de	 contratação	 pública	 à	 luz	 da
criação	de	valores,	regras	e	princípios	comuns,	oriundas	do	direito	internacional	e	do
direito	comunitário	europeu,	que	serão	reguladas	pelo	direito	administrativo	global,	a
fim	 de	 coordenar	 as	 relações	 administrativas,	 podendo	 levar	 a	 melhora	 do
procedimento	administrativo	de	contratação	pública	no	plano	do	direito	nacional.

6	Conclusão

O	estudo	se	mostra	de	fundamental	importância	para	o	direito	brasileiro,	uma	vez	que
é	 possível	 construir	 uma	 relação	 entre	 o	 direito	 administrativo	 global	 e	 o	 direito
administrativo	 nacional	 a	 fim	 de	 modificar	 e	 melhorar	 os	 procedimentos
administrativos	 internos,	 trazendo	melhor	 forma	 de	 controle	 e	 transparência.	 Nessa
perspectiva	 o	 direito	 administrativo	 permite	 estabelecer	 controles	 para	 a
administração	 doméstica,	 de	 modo	 que	 os	 reguladores	 domésticos	 atuem	 como
participantes	no	regime	global	em	vez	de	serem	simplesmente	atores	nacionais.

A	 internacionalização	 do	 direito	 administrativo	 na	 Europa,	 com	 a	 consequente
influência	 do	 Direito	 da	 OMC	 nos	 ordenamentos	 jurídicos	 nacionais	 europeus,
demonstra	a	criação	de	valores	e	princípios	comuns	que	devem	pautar	todo	o	processo
adjudicatório,	 o	 que	 permite	 maior	 transparência	 para	 os	 partícipes	 da	 contratação
pública	 bem	 como	 para	 os	 usuários	 de	 serviços	 públicos,	 que	 serão	 beneficiados
indiretamente.

A	 experiência	 do	 direito	 europeu,	 ao	 criar	 padrões	 mínimos	 para	 a	 contratação
pública,	 por	 meio	 das	 Diretivas,	 estabeleceu	 valores	 e	 princípios	 que	 devem	 ser
cumpridos	 por	 todos	 os	 Estados	 Membros.	 Nessa	 linha,	 o	 direito	 administrativo
brasileiro,	que	se	restringe	unicamente	às	normas	nacionais,	observando	a	contratação
pública	 sob	 a	 ótica	 dos	 textos	 normativos	 com	 a	 explanação	 e	 interpretação	 da	 lei,



pode	buscar	no	direito	internacional	e	europeu	fontes	para	a	melhoria	do	processo	de
contratação	 pública,	 passando	 a	 estabelecer	 critérios	 mínimos	 de	 transparência	 e
eficiência	 –	 de	 modo	 a	 transformar	 o	 regime	 de	 contratação	 como	 uma	 forma	 de
desenvolvimento	 econômico	 e	 liberalização	 dos	 mercados,	 possibilitando	 o
desenvolvimento	 e	 favorecimento	 de	 empresas	 de	 regiões	 mais	 pobres	 e
microempresas.
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Dramaturgia	e	Direito	Penal:	as
possíveis	implicações	da	penologia	na
peça	Medida	por	Medida,	de	William

Shakespeare

Silvio	Leite	Guimarães	Neto*

Resumo:	 Há	 diversos	 aspectos	 jurídicos	 nessa	 peça	 que	 podem	 ser
ressaltados	–	tal	como	nas	demais	obras	de	William	Shakespeare	–	tal	como
o	 abuso	 do	 poder	 e	 corrupção,	 a	 contextualização	 do	 Direito	 com	 a
sociedade	no	qual	ele	se	insere,	a	não	punição	da	cogitação	por	um	crime,	a
interpretação	 do	 silêncio	 etc.	 Entretanto,	 o	 enfoque	 a	 ser	 adotado
privilegiará	 o	 tópico	 Teoria	 da	 Pena	 e	 as	 alusões	 implícitas	 aos	 seus
postulados	na	trama	sob	comento.	Notadamente,	a	acepção	moderna	Teoria
da	 Pena	 pode	 ser	 remontada	 a	memorável	 obra	 do	 jurista	 italiano	 Cesare
Bonesana,	 	Marquês	 de	 Beccaria,	 intitulada	Dos	Delitos	 e	 Das	 Penas.	 O
referido	 autor	 viveu	 em	 meados	 do	 Século	 XVIII,	 ou	 seja,	 quase	 dois
séculos	após	o	período	de	vida	de	William	Shakespeare,	porém	seus	escritos
foram	 a	 base	 para	 o	 que	 a	 doutrina	 criminal	 atualmente	 como	 estudo	 da
sanção	criminal	e	seus	propósitos.

Palavras-chave:	Teoria	da	Pena;	William	Shakespeare;	Retribuição	Penal;
Prevenção	Penal.

Abstract:	On	this	play	there	are	many	juridical	aspects	to	be	highlighted	–
as	in	other	works	of	William	Shakespeare	–	such	as	the	abuse	of	power	and
corruption,	the	contextualization	of	the	Law	with	the	Society	in	which	it	is
inserted,	 the	 non-punishment	 of	 cogitating	 the	 execution	 of	 a	 crime,	 the
interpretation	of	silence	etc.	However,	the	adopted	emphasis	is	based	on	the
Penology	 and	 the	 allusion	 to	 its	 postulates	 through	 the	 commented	 plot.
Notoriously,	 the	modern	 idea	of	Penology	can	be	 traced	 to	 the	remarkable



work	of	the	Italian	jurist	Cesare	Bonesana,	Marquis	of	Beccaria,	entitled	On
Crimes	and	Punishments.		The	aforementioned	author	lived	during	the	18th
Century	 and	 therefore	 almost	 two	 centuries	 after	 William	 Shakespeare’s
lifetime,	but	his	writings	were	 the	basis	 to	what	modern	criminal	doctrine
understands	as	the	study	of	criminal	penalty	and	its	purposes.

Keywords:	 Penology;	 William	 Shakespeare;	 Criminal	 Retribution;
Criminal	Prevention.

1	Sinopse	da	trama

A	 peça	 é	 iniciada	 expondo-se	 a	 frustração	 de	 Vicêncio,	 o	 Duque	 de	 Viena,	 com
situação	social	em	seus	domínios,	a	qual	era	marcada	pela	 inobservância	as	 leis	em
decorrência	 de	 anos	 de	 negligência	 na	 aplicação	 destas.	 Entretanto,	 o	 governante
reconhece	 sua	 responsabilidade	–	dado	o	 fato	de	 ser	 ele	um	 inepto	 fiscal	das	 leis	–
pelo	 preocupante	 quadro	 vivenciado	 e	 pondera	 que	 não	 seria	 justo	 começar	 a
implementar	as	leis	com	extremo	rigor	após	anos	sendo	brando	com	seus	súditos.

Dessa	forma,	o	Duque	concebe	a	solução	de	colocar	um	representante	em	seu	nome
para	lidar	com	a	alarmante	questão	legal	e	convoca	Ângelo	–	um	homem	de	notória
retidão	 e	 virtude	 –	 para	 exercer	 esse	 cargo.	 Concomitantemente,	 o	 Duque
supostamente	 sai	 de	 Viena	 sob	 o	 pretexto	 de	 uma	 viagem	 diplomática	 à	 Polônia.
Contudo,	 trata-se	 de	 um	 engodo,	 pois	 ele	 se	 disfarçará	 de	 frade	 e	 observará	 o
desempenho	de	Ângelo	no	desenrolar	dessa	situação.

Uma	 vez	 empossado,	 Ângelo	 se	 mostra	 um	 moralista	 intransigível	 e	 rigoroso
aplicador	 das	 leis.	 Inclusive,	 passa	 a	 aplicar	 uma	 lei	 que	 havia	 caído	 em	 desuso	 –
porém	 nunca	 revogada	 do	 ordenamento	 jurídico	 –	 que	 cominava	 a	 pena	 de	 morte
aqueles	que	 tivessem	relações	sexuais	pré-maritais.	Evidentemente,	o	 impacto	dessa
medida	 na	 consideravelmente	 libertina	 sociedade	 vienense	 é	 bastante	 sentido.
Evidencia-se	 tal	 reação	quando	é	determinada	 a	 interdição	 e	demolição	de	 todos	os
bordeis	da	cidade	em	observância	ao	cumprimento	da	norma.

Nesse	turbulento	contexto	social	apresenta-se	o	caso	de	Cláudio	e	Julieta.	Os	dois	não
eram	 formalmente	 casados	 porque	 pretendiam	 esperar	 o	 engrandecimento	 do	 dote
nupcial	a	ser	dado	pelos	pais	da	noiva.	Logo,	sob	o	aspecto	prático	ambos	 levavam
uma	vida	nos	moldes	do	matrimônio,	porém	formalmente	ainda	não	gozavam	desse
status	 e	 legalmente	 não	 podiam	 ter	 relações	 sexuais.	 Entretanto,	 o	 caso	 chega	 ao
conhecimento	de	Ângelo	que	determina	a	prisão	de	Cláudio	e	sua	posterior	execução.



Enquanto	 estava	 encarcerado	 Lúcio,	 amigo	 de	 Cláudio,	 vai	 visitá-lo	 e	 por	 ele	 é
interpelado	para	buscar	 	 Isabella,	 a	 sua	 irmã	 recém	 ingressada	na	monástica	Ordem
das	Irmãs	de	Santa	Clarissa	(notadamente	conhecida	pela	rigorosa	disciplina	e	moral).
Cláudio	 acreditava	no	poder	 de	persuasão	de	 Isabella	 e	 confiava	na	 sua	 intercessão
junto	a	Ângelo	como	sendo	a	única	chance	de	salvá-lo.

Isabella	busca	ter	uma	audiência	com	Ângelo	para	pleitear	clemência	pela	vida	de	seu
irmão.	Entretanto,	Ângelo	se	mostra	determinado	a	não	conceder	o	pedido	de	Isabella
e	sustenta	a	necessidade	Cláudio	sofrer	a	penalidade	imposta	como	de	exemplificação
do	que	aguarda	eventuais	 infratores.	Obstinada	em	salvar	seu	 irmão,	 Isabella	 insiste
sob	o	argumento	da	piedade	e	começa-se	a	perceber	o	vacilar	da	posição	moralmente
inquebrável	de	Ângelo.

Revela-se	que	Ângelo	começa	a	sucumbir	em	tentação	perante	Isabella	–	detentora	de
grande	beleza	–	e	não	conseguindo	conter	seus	desejos	ele	propõe	poupar	a	vida	de
Cláudio	caso	ela	venha	a	ter	relações	com	ele.	A	proposição	horroriza	Isabella	e	ela
volta	a	presença	de	seu	irmão	para	contar-lhe	o	ocorrido	durante	o	seu	mal	sucedido
pleito	absolutório,	porém	ela	acaba	ficando	ainda	mais	chocada	ao	ouvir	de	seu	irmão
que	aceite	a	indecente	permuta.

Nesse	momento	da	trama,	o	Duque	–	sem	comprometer	seu	disfarce	de	frade	–	aborda
Isabella	e	propõe-lhe	a	seguinte	solução:	Primeiramente,	ela	deve	fingir	consentir	com
a	oferta	de	Ângelo,	porém	quando	chegada	a	hora	ela	dever	trocar	de	lugar	com	outra
mulher.	A	escolhida	para	participar	dessa	trama	é	Mariana	–	noiva	de	Ângelo	que	foi
por	ele	repudiada	após	ter	perdido	seu	dote	nupcial	–	e	arquiteta-se	que	ela	esteja	na
cama	no	momento	em	que	Ângelo	se	deitar.

Após	a	realização	de	seu	desejo,	piamente	crendo	que	havia	tido	relações	sexuais	com
Isabella,	Ângelo	volta	atrás	em	sua	promessa	e	determina	que	a	execução	de	Cláudia
prosseguirá	 conforme	 o	 previsto.	 Contudo,	 o	 Duque	 –	 ainda	 disfarçado	 de	 frade	 –
salva	 Cláudio	 no	 último	 momento	 e	 outro	 condenado	 é	 executado	 em	 seu	 lugar,
porém	 todos	 os	 demais	 envolvidos	 estão	 convictos	 de	 sua	 execução	 ter	 sido
consumada.

Ao	final	da	trama,	o	retorno	do	Duque	de	sua	falsa	viagem	diplomática	é	anunciado	e
todos	 vão	 as	 portas	 de	 Viena	 para	 relatar-lhe	 o	 ocorrido.	 Isabella	 conta	 declara	 a
corrupção	moral	de	Ângelo	e	sobre	a	morte	de	seu	irmão.	Fingindo	não	estar	inteirado
da	situação,	o	Duque	diz	não	acreditar	na	estória	de	Isabella,	determina	sua	prisão	e
designa	Ângelo	para	conduzir	o	processo.	No	decorrer	do	julgamento	o	Duque	volta	a
ser	disfarçar	de	frade	e	é	chamado	para	depor	em	defesa	de	Isabella.	Ao	invés	de	fazê-
lo,	ele	revela	sua	identidade	e	proclama	estar	ciente	de	todo	o	ocorrido.



O	veredito	final	do	julgamento	é	no	sentido	de	obrigar	o	casamento	de	Ângelo	com
Mariana	 e	 depois	 que	 este	 seja	 executado	 por	 ter	 dado	 causa	 a	 morte	 de	 Cláudio.
Entretanto,	 contrariando	 o	 esperado,	 Isabella	 intervém	 na	 defesa	 dele	 e	 pede	 que	 o
Duque	conceda	sua	clemência	ao	condenado.	O	Duque	atende	ao	pedido	de	Isabella	e
revela	que	Cláudio	ainda	está	vivo,	sendo	este	determinado	a	finalmente	casar-se	com
Julieta.	Logo,	tudo	parece	acabar	bem	para	os	envolvidos	na	trama.

Entretanto,	 ainda	 há	 enigmático	 acontecimento	 a	 se	 desenrolar.	 O	 Duque	 propõe
casar-se	 com	 Isabella,	 porém	 essa	 permanece	 em	 silêncio	 e	 a	 peça	 acaba	 sem
esclarecer	se	ela	aceitou,	ou	não,	o	pedido	de	matrimônio.

2	As	possíveis	implicações	da	penologia	na	peça

Resumidamente,	pode-se	dizer	que	dentre	as	Teorias	da	Pena	há	dois	grupos	que	são
pertinentes	 ao	 observado	 na	 peça:	 “absolutas”	 e	 “relativas”.	 Na	 sequência,	 esses
conceitos	 serão	 expostos	 e	 será	 perquirido	 sobre	 sua	menção	 –	 ainda	 que	 de	 forma
vedada	–	na	obra	sob	comento.

Entretanto,	 cabe	 fazer	 uma	 ressalva	 antes	 de	 começar	 a	 análise:	 Não	 seria	 um
anacronismo	aplicar	à	peça	conceitos	desenvolvidos	séculos	após	sua	confecção,	pois
–	como	será	demonstrado	posteriormente	–	essas	ideias	já	existiam	no	ideário	popular,
mas	sem	o	refinamento	teórico	nos	seus	conceitos.	Reconhece-se	que	seria	totalmente
anacrônico	 sustentar	 que	William	 Shakespeare	 teria	 feito	 proposital	 alusão	 a	 esses
conceitos	–	muitos	antes	do	seu	aparecimento	na	doutrina	penal	–,	porém	não	é	que	se
sustenta.

Retornando	 a	 explicação	 dos	 conceitos	 anteriormente	 mencionados,	 abordam-se	 as
Teoria	Absolutas	da	Pena.

Notadamente,	trata-se	da	forma	mais	arcaica	de	entender	o	fenômeno	da	pena	e	aquela
que	perdurou	durante	a	maior	parte	do	decorrer	da	civilização	ocidental.	Entender	a
pena	como	sendo	dotada	de	uma	natureza	absoluta	pressupõe-se	que	ela	seja	um	fim
em	si	mesma	e	seja	alheia	as	outros	fatores	externos	a	relação	firmada	entre	agente,
vítima	e	Ente	Punitivo.		Nas	palavras	do	penalista	alemão	Claus	Roxin1,	“se	fala	aqui
de	uma	Teoria	Absoluta	porque	para	ela	o	fim	da	pena	é	independente,	‘desvinculado’
de	seu	efeito	social”	(ROXIN,	1997,	p.	82).

Historicamente	esse	fenômeno	estaria	sustentado	em	dois	pilares:	a	retribuição	do	mal
causado	 pelo	 autor	 e	 a	 possibilidade	 deste	 realizar	 a	 expiação	 de	 sua	 culpa	 pela



imposição	 da	 penalidade.	A	 sua	 origem	possui	 uma	 forte	 conotação	 transcendental,
pois	 a	 dogmática	 judaico-cristã	 concebe	 a	 pena	 como	 análoga	 a	 ideia	 de	 castigo
divino.	Logo,	percebe-se	que	a	moral	é	o	elemento	central	no	processo	de	definição
das	condutas	a	serem	tipificadas	como	criminosas.

Nesse	ponto	cabe	uma	menção	a	peça,	pois	 a	 criminalização	da	 relação	 sexual	pré-
marital	 é	 algo	 somente	 justificável	 de	 um	 ponto	 de	 vista	 moral.	 Notoriamente,	 as
sociedades	 europeias	 daquela	 época	 –	 e	 nos	 séculos	 seguintes	 –	 tomavam	o	 “sexo”
como	 um	 tabu	 e	 castidade	 antes	 do	 matrimônio	 era	 uma	 virtude	 –	 ao	 menos
teoricamente	 –	 prezada	 por	 todos	 como	 sendo	 um	 pilar	 da	 moralidade	 cristã.	 No
entanto,	a	punição	dessa	conduta	com	a	pena	de	morte	parece	algo	–	propositalmente
–	exagerado	até	para	a	época.

Cabe	mencionar	que	a	obra	foi	escrita	em	um	contexto	passado	menos	de	setenta	anos
da	Reforma	Anglicana	e	em	uma	situação	de	tensão	bélica	com	a	Espanha	Católica.
Logo,	 a	 imagem	 passada	 de	 uma	 região	 católica	 –	 Viena	 tal	 como	 atualmente
encontrava-se	 na	 Europa	 Católica	 –	 é	 caricata	 e	 demonstra	 uma	 visão	 crítica	 do
reformismo	 protestante	 sobre	 a	 suposta	 hipocrisia	 do	 catolicismo,	 pois	 há	 uma
sociedade	 consideravelmente	 libertina	mas	 que	 espelha	 suas	 leis	 em	valores	morais
altíssimos	totalmente	desconexos	com	a	realidade	a	ponto	de	punir	com	a	morte	quem
consumar	o	sexo	pré-marital.

Conforme	mencionado	anteriormente,	a	acepção	absoluta	da	pena	pode	ser	entendida
em	um	sentido	retributivo	–	além	de	um	sentido	expiatório	não	aplicável	por	razões
obvias	nos	casos	de	pena	de	morte.	No	tocante	ao	primeiro,	menciona-se	novamente
os	 dizeres	 do	 Prof.	 Claus	 Roxin2:	 “A	 concepção	 da	 pena	 como	 retribuição
compensatória	realmente	já	é	conhecida	desde	a	antiguidade	(...)	a	pena	deve	ser	justa
e	isso	pressupõe	que	se	corresponda	em	sua	duração	e	intensidade	com	a	gravidade	do
delito,	que	o	compense”	(ROXIN,	1997,	p.82).	Somente	em	uma	sociedade	–	caricata
e	 exacerbadamente	 –	 moralista	 seria	 cogitado	 a	 pena	 capital	 como	 sanção	 de
intensidade	correspondente	ao	“crime”	de	sexo	antes	do	casamento.

Logo,	 a	 visão	 predominante	 na	 obra	 tende	 a	 fazer	 uso	 dessa	 visão	 “absoluta”	 da
Teoria	 da	 Pena.	 Notoriamente,	 à	 época	 essa	 era	 o	 entendimento	 majoritário	 sobre
matéria	penal.

Posteriormente,	abordam-se	as	Teorias	Relativas	da	Pena,	as	quais	são	baseadas	em
noções	utilitaristas,	 pois	–	ao	contrário	das	anteriores	que	consideram	a	pena	como
um	 fim	 em	 si	mesmo	 –	 justificam	 a	 sanção	 criminal	 como	 um	meio	 para	 prevenir
futuros	 delitos	 e,	 consequentemente,	 são	 alcunhadas	 de	 teorias	 prevencionistas
(FERRAJOLI,	2002,	p.	204).	Logo,	a	pena	possui	uma	função	afeta	a	ordem	social.



Nesse	grupo	pode-se	vislumbrar	dois	 tipos	de	concepção	prevencionista:	a	que	atua
sobre	o	grupo	(Teoria	de	Prevenção	Geral)	e	a	que	atua	sobre	o	individuo	(Teoria	de
Prevenção	Especial).

Ao	 responder	 Isabella,	 Ângelo3	 expõe	 uma	 concepção	 acerca	 da	 norma	 penal
compatível	com	o	ideário	prevencionista	constante	nas	Teorias	Relativas	da	Pena:

A	lei	despertou	agora;	toma	a	nota	do	que	se	faz	e,	como	um	profeta,	fixa	o
olhar	 num	 espelho	 que	 lhe	 mostra	 que	 crimes	 futuros	 (crimes	 novos	 ou,
graças	 à	 tolerância	 crimes	 recomeçados)	 o	 porvir	 secretamente	 prepara	 e
fará	eclodir.	Mas,	desde	agora,	eles	não	se	desenvolverão	mais	e	vão	morrer
antes	de	haverem	nascido.

Tradicionalmente,	 essa	 função	 é	 concebida	 em	 seu	 aspecto	 negativo,	 o	 qual	 é
dissuadir	 indivíduos	 de	 incidir	 em	 condutas	 criminosas	 por	 meio	 de	 intimidação
(SANTOS,	2006,	p.56).	Ao	confrontar	o	disposto	anteriormente	com	a	trama	da	peça,
percebe-se	que	a	ideia	de	prevenção	geral	negativa	é	presente.	Ao	discorrer	sobre	a
aplicação	da	lei,	Ângelo	assim	o	faz4:

Não	façamos	da	lei	um	espantalho,

Arvorando-o	de	início	para	espantar	aves	de	rapina,

Deixando-o,	depois,	imóvel,	até	que	o	hábito	faça	dele	seu	poleiro,

e	não	o	objeto	do	seu	terror.

No	 trecho	 destacado	 há	 menção	 expressa	 a	 função	 intimidativa	 da	 lei	 penal	 ao
compará-la	 a	 um	 espantalho	 cuja	 serventia	 é	 como	 instrumento	 de	 instigação	 de
temor.

As	 origens	 dessa	 acepção	 foram	 primeiramente	 trabalhadas	 na	 Teoria	 da	 Coação
Psicológica	 de	 Paul	 Johann	 Anselm	 von	 Feuerbach	 (1775-1833).	 Diante	 desse
impasse	sofrido	pelo	autor	em	potencial	no	momento	de	decidir	pela	realização	–	ou
não	 –	 de	 um	 delito,	 Feuerbach	 opinava	 ser	 necessário	 provocar	 determinadas
sensações	de	desagrado	em	sua	mente,	objetivando	a	prevalência	do	esforços	pelo	não
cometimento	 do	 delito,	 ou	 seja,	 exercendo	 uma	 coação	 psíquica	 sobre	 referido
indivíduo	(ROXIN,	1997,	p.	90).	Inclusive,	pode-se	vislumbrar	no	discurso	de	Ângelo
uma	 referência	 ao	 dilema	 psíquico	 vivenciado	 por	 aquele	 que	 decide	 sobre	 o
cometimento	de	um	delito:	“Uma	coisa	é	sentir	a	tentação,	Outra	é	cair.	Eu	não	posso
negar”	(BITTENCOURT,	2012,	p.	90).



Ressalta-se	que	essas	 ideias	prevencionistas	 foram	bastante	desenvolvidas	durante	o
Iluminismo.	 A	 fundamentação	 estatal	 para	 a	 pena	 passou	 a	 se	 valer	 de	 princípios
iluministas:	 livre-arbítrio	 e	 racionalidade	 (nesse	 contexto,	 entendível	 como	 o	 temor
acerca	da	punição).	Em	ambas	as	situações,	operou-se	a	substituição	do	poder	físico
sobre	 o	 corpo	 pelo	 poder	 sobre	 a	 psique.	 O	 pressuposto	 antropológico	 supõe	 um
indivíduo	 que	 a	 todo	 momento	 pode	 comparar,	 calculadamente,	 vantagens	 e
desvantagens	da	realização	do	delito	e	imposição	da	pena.	Portanto,	a	prevenção	geral
fundamenta-se	em	duas	ideias	básicas:	a	intimidação	–	ou	da	utilização	do	medo	–	e	a
ponderação	da	racionalidade	do	homem	(BITTENCOURT,	2012,	p.	90).

Além	da	presença	de	elementos	identificáveis	como	prevenção	geral	negativa,	ocorre
também	alusão	ao	que	pode	ser	entendido	como	a	prevenção	geral	positiva,	pois	em
uma	de	suas	negativas	ao	pleito	absolutório	de	Isabella,	Ângelo5	a	responde	com	os
seguintes	dizeres:	“A	lei	não	estava	morta,	embora	estivesse	dormindo.	Os	numerosos
culpados	que	cometeram	esse	crime	não	teriam	ousado,	se	o	primeiro	que	infringiu	o
edito	houvesse	respondido	por	seus	atos”	e	em	momento	posterior	assevera	“Mostro-a
principalmente	 quando	 faço	 justiça,	 porque	 então	 eu	 exerço	 a	 minha	 piedade	 em
relação	ao	desconhecido	que	uma	ofensa	não	castigada	corromperia	mais	tarde”.

Notadamente,	o	ponto	central	desse	argumento	é	a	 ideia	de	que	a	aplicação	da	pena
encadeia	 uma	 mensagem	 de	 confiança	 na	 ordem	 jurídica	 vigente	 e	 desestimula	 os
membros	 do	 corpo	 social	 a	 cometerem	 futuros	 delitos.	 Essa	 vertente	 –	 também
chamada	 de	 Prevenção	 Integradora	 –	 explicada	 pelo	 Prof.	 Claus	 Roxin	 (ROXIN,
1997,	p.	91	e	92)6:

O	 aspecto	 positivo	 da	 prevenção	 geral	 comumente	 busca	 a	 conservação	 e
reforço	 da	 confiança	 na	 firmeza	 e	 poder	 de	 execução	 do	 ordenamento
jurídico.	 Nesses	 conformes,	 a	 pena	 tem	 a	 missão	 de	 demonstrar	 a
inviolabilidade	 do	 ordenamento	 jurídico	 ante	 a	 comunidade	 jurídica	 e
assim	reforçar	a	confiança	jurídica	do	povo	(...)	Na	realidade,	na	prevenção
geral	 positiva	 pode-se	 distinguir	 três	 fins	 e	 efeitos	 distintos:	 o	 efeito	 de
aprendizado,	motivando	 sócio-pedagogicamente;	 o	 exercício	 da	 confiança
no	direito,	o	qual	se	origina	na	população	por	atividade	da	justiça	penal;	o
efeito	de	confiança	que	surge	quando	o	cidadão	vê	que	o	direito	se	aplica;	e
finalmente,	o	efeito	de	pacificação,	o	qual	se	produz	quando	a	consciência
jurídica	 se	 tranquiliza,	 em	 virtude	 da	 sanção,	 sobre	 a	 violação	 da	 lei	 e
considera-se	solucionado	o	conflito	com	o	autor.

Apesar	de	utilizar	bases	teóricas	diferentes7	do	último	autor,	o	Prof.	Günther	Jakobs	–
outro	destacado	penalista	alemão	–	conceitua	a	vertente	positiva	da	prevenção	geral
(JAKOBS,	2009,	p.32):



Nesse	 sentido,	 a	 pena	 é	 aplicada	 no	 intuito	 de	 exercitar	 a	 confiança
normativa.	 Além	 disso,	 ela	 faz	 pesar	 sobre	 o	 comportamento	 violador	 da
norma	 consequências	 dispendiosas,	 aumentando	 assim	 as	 chances	 de	 que
este	 último	 seja	 aprendido,	 em	 geral,	 como	 uma	 alternativa	 incabível	 de
comportamento.	 Nesse	 sentido,	 aplica-se	 a	 pena	 exercitar	 a	 fidelidade
jurídica.	 Mas,	 pelo	 menos,	 por	 meio	 da	 pena	 ensina-se	 a	 conexão	 entre
comportamento	e	obrigação	de	arcar	com	os	custos,	ainda	que	a	norma	seja
transgredida	 não	 obstante	 o	 que	 foi	 aprendido;	 nessa	 medida,	 trata-se	 de
exercitar	 a	 aceitação	 das	 consequências.	 Os	 três	 efeitos	 mencionados
podem	ser	resumidos	como	exercício	do	reconhecimento	normativo.

Finda	a	abordagem	acerca	das	ideias	de	prevenção	geral,	passa-se	a	discorrer	sobre	a
prevenção	especial.	Nessa	acepção	o	poder	punitivo	do	estado	seria	fundamentado	no
atuar	 sobre	 aqueles	 que	 já	 tenham	 delinquido,	 em	 um	 aspecto	 negativo	 –
neutralizando	 criminosos	 ao	 impedi-los	 reincidir	 em	 suas	 condutas	 –	 ou	 em	 um
aspecto	positivo	 –	 recuperando	 indivíduos	 que	 tenham	 cometido	 crimes	 através	 de
programas	de	ressocialização	(ZAFFARONI,	1997,	p.	56).

Notoriamente,	não	há	menção	ao	que	possa	 ser	 tomado	como	o	aspecto	positivo	 da
prevenção	 especial	 na	 peça.	 Afinal,	 esse	 tipo	 de	 formulação	 somente	 surgirá	 no
Século	XIX	com	a	“superação”	do	paradigma	do	Estado	Guardião	e	substituição	pelo
Estado	 Intervencionista.	 Essa	 notória	 transição	 foi	 fortemente	 influenciado	 no
idealismo	 positivista	 e	 sua	 particular	 noção	 de	 ciência	 fundamentada	 na	 ordem,	 a
disciplina	 e	 a	 organização	 como	 postulados	 normativos.	 O	 controle	 social	 seria
exercido	 com	 base	 nos	 argumentos	 científicos	 em	 voga,	 os	 quais	 sustentavam	 a
existência	 de	 indivíduos	 normais	 não	 perigosos	 e	 de	 indivíduos	 anormais	 perigosos
(ZAFFARONI,	1997,	p.	56).

No	 tocante	 ao	 aspecto	 negativo	 dessa	 prevenção	 especial,	 remonta-se	 a	 teorização
dessa	função	da	pena	ao	célebre	Programa	de	Marburgo	de	Franz	von	Liszt,	no	qual	o
referido	autor	 expressava	 suas	preocupações	os	 indivíduos	dados	 a	 reincidência	nas
condutas	 criminosas	 (FERRAJOLI,	 2002,	 p.	 250).	 Percebe-se	 que	 a	 prevenção
especial	 negativa	 enxerga	 na	 pessoa	 do	 criminoso	 uma	 fonte	 potencial	 de	 novos
delitos.	Dessa	forma,	toma-se	a	sua	neutralização	como	elemento	proporcionador	de
segurança	social	(SANTOS,	2006,	p.	457).

Ao	enfatizar	sua	determinação	pela	execução	de	Cláudio	dado	o	seu	descumprimento
da	norma	penal,	Ângelo	assim	aborda	a	necessidade	da	punição:	“faço	o	bem	àquele
que	 expiando	 um	 crime	 odioso,	 não	 possa	 mais	 viver	 para	 cometer	 outro”.	 Nesse
trecho,	vislumbra-se	claro	uma	alusão	a	função	de	neutralização	da	sanção	criminal
em	sua	vertente	absoluta,	pois	o	objetivo	é	simplesmente	assegurar	que	aquela	pessoa



jamais	 irá	 cometer	 novos	 crimes.	 Segundo	 a	 lição	 do	 célebre	 criminalista	 Alberto
Zacharias	Toron	(TORON,	1996,	p.	119):

Fala-se	 em	 maior	 ou	 menor	 grau	 numa	 espécie	 de	 neutralização	 ou
inoquização	absoluta	ou	relativa.	Esta	pode	ter	um	caráter	temporal,	quando
com	 pena	 se	 aparta	 o	 sentenciado	 de	 forma	 perpetua,	 ou	 por	 um
determinado	 período	 da	 vida	 social,	 custodiando-o.	 Mas	 a	 inoquização
	pode	ter	um	caráter	absoluto	(definitivo)	quando	se	trata	da	pena	de	morte
(não	 se	 conhece	 nesta	 hipótese	 nenhum	 caso	 de	 reincidência)	 ou	 relativo
quando	destrói	parcialmente	a	pessoa	e,	por	exemplo,	castra-se	o	estuprador
ou	cortam-se	as	mãos	do	assaltante	ou,	ainda,	as	pernas	do	trombadinha	etc.

Percebe-se	 que	 dentre	 as	 Teorias	 Relativas	 da	 Pena	 é	 aquela	 mais	 nitidamente
embutida	de	um	caráter	utilitarista.	Nos	termos	do	Princípio	da	Utilidade	enunciado
por	Jeremy	Bentham	–	por	princípio	da	utilidade,	entendemos	o	princípio	segundo	o
qual	 toda	a	ação,	qualquer	que	 seja,	deve	 ser	aprovada	ou	 rejeitada	em	 função	da
sua	tendência	de	aumentar	ou	reduzir	o	bem-estar	das	partes	afetadas	pela	ação	–	a
pena	 é	 um	mal	 infligido	 a	 uma	 pessoa	 para	 evitar	 o	 recaimento	 de	 consequências
negativas	futuras	sobre	a	coletividade	e	maximizar	seu	bem	estar	 (BENTHAM	apud
BITTENCOURT,	 2012,	 p.	 42,	 43	 e	 44).	 Logo,	 no	 caso	 da	 peça	 a	neutralização	 do
individuo	que	comete	o	crime	de	ter	relações	sexuais	antes	do	casamento	é	feita	com
o	 fim	 de	 impedir	 algo	 conceituável	 como	 uma	 suposta	 degradação	 moral	 da
sociedade.	 Pressupõe-se	 que	 esse	 fim	 seja	 tão	 essencial	 a	 ponto	 de	 justificar	 a
inoquização	de	indivíduos	somente	com	intuito	de	obtê-lo.

3	Crítica	à	aplicação	das	Teorias	da	Pena	no	desenrolar	da	trama

Por	fim,	há	pertinência	em	apontar	algumas	críticas	atuais	sobre	as	funções	da	pena
aludidas	no	decorrer	da	trama.	Evidentemente,	esses	questionamentos	sobre	a	sanção
criminal	 são	 produtos	 das	 reflexões	 ocorridas	 nos	 últimos	 cem	 anos	 sobre	 as
“Misérias	 do	 Processo	 Penal”	 –	 conforme	 aduzido	 pelo	 jurista	 italiano	 Francesco
Carnelutti	 –	 	 e,	 consequentemente,	 seria	 anacrônico	 demandar	 que	 estivessem
inseridos	 na	 concepção	 jurídica	 da	 pena	 vigente	 à	 época	 –	 notadamente	 o	 que
denominou-se	de	Teorias	Absolutas	da	Pena	–	de	William	Shakespeare.

Primeiramente,	a	moderna	Teoria	do	Bem	Jurídico	–	arguindo	que	função	do	Direito
Penal	é	a	proteção	de	bens	jurídico-penais	–	põe-se	como	um	óbice	na	cultura	jurídica
ocidental	 de	 garantismo	 penal	 impedindo	 a	 punição	 drástica	 de	 crimes	 cujos	 bens
jurídicos	sejam	de	caráter	eminentemente	moral.	Há	diversos	crimes	que	em	razão	da



similaridade	do	bem	 jurídico	 tutelado	poderiam	ser	dados	como	correlatos	ao	delito
mencionado	na	obra	–	por	exemplo,	aqueles	inscritos	nos	artigos	233	e	234	do	Código
Penal	 (respectivamente	 Ato	 Obsceno	 e	 Escrito	 ou	 Objeto	 Obsceno)	 –,	 mas	 cuja
penalidade	cominada	é	visivelmente	reduzida.	Além	disso,	é	importante	ressaltar	que
crimes	dessa	natureza	tendem	a	se	tornar	letra	morta	–	tão	como	a	lei	“ressuscitada”
por	 Ângelo	 na	 peça	 –	 e	 cada	 vez	 menos	 aplicados	 pelos	 operadores	 do	 direito.
Inclusive,	nota-se	que	os	delitos	supramencionados	não	são	mais	aplicados,	pois,	caso
contrário,	 qualquer	 dono	 de	 banca	 de	 jornal	 vendendo	 uma	 revista	 expondo	 nudez
poderia	ser	preso	em	flagrante.

No	tocante	as	Teorias	Absoluta	da	Pena,	pode-se	dizer	que	ainda	existem	construções
teóricas	 que	 se	 utilizam	 desse	 preceito	 retributivo,	 porém	 não	mais	 conforme	 visto
anteriormente.	As	 discussões	 sobre	 o	 assunto	 não	mais	 concernem	 sobre	 se	 a	 pena
deve	 ser	 fundada	 na	 retribuição,	 mas	 somente	 em	 que	 medida	 ela	 deve	 ser
determinada	 –	 ou	 não	 determinada	 –	 por	 essa	 ideia.	 Conforme	 esclarece	 o	 Prof.
Günther	Jakobs	sobre	o	posicionamento	das	modernas	teorias	absolutas	se	pauta	por
“defender	 uma	 determinação	 da	 pena	 independente	 das	 exigências	 sociais,	 ou	 seja,
absoluta,	no	sentido	de	que	a	pena	imposta	por	necessidade	social	deve	ser	 limitada
pela	medida	de	punição	adequada	à	culpabilidade”	(JAKOBS,	2009,	p.	39).	Logo,	a
discussão	seria	se	a	culpabilidade	do	agente	limita	a	pena	do	agente	ou	se	também	a
fundamenta	 (JAKOBS,	 2009,	 p.39).	 Convém	mencionar	 uma	 das	 razões	 elencadas
pelo	 Prof.	 Jakobs	 para	 insurgir-se	 contra	 esse	 manutenção	 na	 contemporaneidade
desse	 tipo	posicionamento	 tido	por	 ele	 como	 impraticável	 (JAKOBS,	2009,	p.	 39	 e
40):

(...)	desde	o	fim	definitivo	de	talião,	na	transição	de	Kant	para	Hegel,	não	se
pode	 mais	 afirmar	 que	 o	 peso	 de	 uma	 pena	 pode	 ser	 determinado
independentemente	 da	 experiência	 valorativa	 social	 concreta,	 ou	 seja,	 do
estágio	do	desenvolvimento	da	 sociedade.	Não	é	possível	compreender	de
onde	 deve	 vir	 	 a	 experiência	 valorativa,	 senão	 das	 suposições	 sobre	 “a
periculosidade	 da	 conduta	 para	 a	 sociedade”	 (Hegel);	 e,	 mais	 ainda,
qualquer	 outra	 orientação	 conduz	 a	 valorações	 que	 não	 encontram	 lugar
legítimo	no	âmbito	da	punição	estatal.

No	 tocante	 a	 ideia	 de	 prevenção	 geral	 negativa,	 cabe	 ressaltar	 a	 crítica	 do	 Prof.
Eugenio	Raúl	Zaffaroni,	no	 sentido	de	apontar	como	os	únicos	delitos	 suscetíveis	a
esse	 tipo	 de	 racionalidade	 são	 aqueles	 com	 finalidade	 lucrativa.	 Sob	 esse	 prisma,	 a
reação	natural	dos	criminosos	será	uma	maior	elaboração	de	suas	 técnicas	delitivas,
objetivando	 diminuir	 suas	 chances	 de	 serem	 apanhados	 durante	 sua	 empreitada
(ZAFFARONI,	1997,	p.	58).	O	resultado	final	seria	uma	criminalização	seletiva	sobre
as	empreitadas	criminosas	mais	toscas,	a	qual	não	dissuade	o	cometimento	de	delitos,



mas	somente	a	torpeza	de	sua	execução.	Entretanto,	sobre	outras	formas	mais	graves
de	criminalidade	o	efeito	dissuasivo	seria	menos	sentido,	pois	as	condições	próprias
dos	autores	ou	das	circunstâncias	de	consumação	afastariam	a	 intimidação	almejada
pela	prevenção	geral	negativa.

No	 tocante	 a	 prevenção	 geral	 positiva,	 cabe	 trazer	 a	 crítica	 do	 Prof.	 Winfried
Hassemer,	o	qual	diz	que	a	despeito	das	construções	teóricas	feitas,	não	seria	mais	do
que	 o	 “abandono	 da	 consideração	 meramente	 empírica	 da	 prevenção
direta”8	 (HASSEMER,	 1998,	 p.	 38).	 Isso	 implica	 dizer	 que	 o	 consenso	 doutrinário
não	mais	 crê	 na	 possibilidade	 de	 criar	 um	 nexo	 direto	 entre	 punição	 e	 prevenção.
Agora	 adota-se	 a	 perspectiva	 de	 punir	 para	 estabilizar	 confiança	 dos	 cidadãos	 no
ordenamento	 jurídico-penal,	 porém	 essa	 é	 uma	 solução	 que	 entrava	 –	 ou	 até
inviabiliza	 –	 a	 análise	 empírica	 já	 que	 não	 há	 uma	 forma	 segura	 de	 mensurar	 a
confiança	 da	 população	 na	 ordem	 jurídica	 (HASSEMER,	 1998,	 p.38).	 Segundo	 o
Prof.	 Hassemer	 essa	 acepção	 teórica	 da	 pena	 é	 perfeitamente	 compatível	 com	 o
quadro	 político	 criminal	 previamente	 enunciado,	 pois	 viabiliza	 a	 dinâmica	 de
punitivismo	exacerbado	que	prega	a	devoção	ao	Direito	Penal	como	solucionador	de
problemas	sociais	por	excelência	(HASSEMER,	1998,	p.	38	e	39).

Por	último,	a	mais	criticável	das	acepções	abordadas	é	a	prevenção	especial	negativa.
Segundo	a	crítica	do	Prof.	Eugenio	Raul	Zaffaroni,	os	programas	de	política	criminal
apresentam	 a	 prevenção	 especial	 negativa	 conjugada	 com	 a	 sua	 vertente	 positiva
(ZAFFARONI,	 1997,	 p.	 64).	 Entretanto,	 as	 práticas	 integrantes	 das	 ideologias
ressocializadoras	majoritariamente	 fracassam	 sem	 atingir	 seu	 objetivo	 primário	 e	 a
neutralização	–	entendido	como	aprisionamento	ou	execução	–	do	criminoso	tende	a
ser	 o	 único	 efeito	 decorrente	 da	 pena.	 O	 seguinte	 enxerto	 da	 obra	 do	 Prof.
Zaffaroni9	demostra	claramente	as	razões	dessa	polêmicas:

Ao	 nível	 teórico,	 a	 ideia	 de	 uma	 sanção	 jurídica	 é	 incompatível	 com	 a
criação	de	um	mero	obstáculo	mecânico	ou	físico,	porque	este	não	motiva	o
comportamento,	mas	apenas	o	impede,	o	que	fere	o	conceito	de	pessoa	(art.
1.º	da	Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	e	art.	1.º	da	Convenção
Americana	 dos	 Direitos	 Humanos),	 cuja	 autonomia	 ética	 lhe	 permite
orientar-se	 conforme	 o	 sentido.	 Por	 isso,	 a	 mera	 neutralização	 física	 está
fora	do	conceito	de	direito,	pelo	menos	em	nosso	atual	horizonte	cultural.
Como	 no	 discurso	 anterior	 –	 do	 qual	 é	 complemento	 originário	 –	 o
importante	 é	 o	 corpo	 social,	 ou	 seja,	 o	 correspondente	 a	 uma	 visão
corporativa	 e	 organicista	 da	 sociedade,	 que	 é	 o	 verdadeiro	 objeto	 de
atenção,	 pois	 as	 pessoas	 não	 passam	 de	 meras	 células	 que,	 quando
defeituosas	ou	incorrigíveis,	devem	ser	eliminadas.
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1	 “Se	 habla	 aquí	 de	 una	 teoría	 ‘absoluta’	 porque	 para	 ella	 el	 fin	 de	 la	 pena	 es
independiente,	‘desvinculado’	de	su	efecto	social”.

2	 “La	 concepción	 de	 la	 pena	 como	 retribución	 compensatoria	 realmente	 ya	 es
conocida	 desde	 la	 antigüedad	 (…)	 la	 pena	 debe	 ser	 justa	 y	 eso	 presupone	 que	 se
corresponda	en	su	duración	e	intensidad	con	la	gravedad	del	delito,	que	lo	compense”.

3	Ato	II,	Cena	1.

4	Ato	II,	Cena	1.

5	Ato	II,	Cena	1.

6	 “El	 aspecto	 positivo	 de	 la	 prevención	 general	 ‘comúnmente	 se	 busca	 en	 la
conservación	 y	 el	 refuerzo	 de	 la	 confianza	 en	 la	 firmeza	 y	 poder	 de	 ejecución	 del
ordenamiento	 jurídico’.	 Conforme	 a	 ello,	 la	 pena	 tiene	 la	 misión	 de	 ‘demostrar	 la
inviolabilidad	del	ordenamiento	 jurídico	ante	 la	comunidad	jurídica	y	así	 reforzar	 la
confianza	jurídica	del	pueblo’		(…)	En	realidad,	en	la	prevención	general	positiva	se
pueden	distinguir	a	su	vez	tres	fines	y	efectos	distintos,	si	bien	imbricados	entre	sí:	el
efecto	de	aprendizaje,	motivado	socialpedagógicamente;	 el	 ejercicio	en	 la	confianza
del	Derecho	 que	 se	 origina	 en	 la	 población	 por	 la	 actividad	 de	 la	 justicia	 penal;	 el
efecto	 de	 confianza	 que	 surge	 cuando	 el	 ciudadano	ve	 que	 el	Derecho	 se	 aplica;	 y,
finalmente,	 el	 efecto	 de	 pacificación,	 que	 se	 produce	 cuando	 la	 conciencia	 jurídica
general	se	tranquiliza,	en	virtud	de	la	sanción,	sobre	el	quebranta-	miento	de	la	ley	y
considera	solucionado	el	conflicto	con	el	autor”.

7	“Jakobs	sustenta	que	o	Direito	Penal	deve	ser	entendido	e	sistematizado	em	função
dessa	finalidade,	ou	seja,	em	função	da	reafirmação	da	vigência	da	norma.	Por	esse
motivo,	 Jakobs	 afirma	 que	 a	 legitimação	 material	 do	 Direito	 Penal	 reside	 na
necessidade	 de	 conservação	 da	 própria	 sociedade	 e	 do	 Estado,	 como	 garantia	 das
“expectativas	imprescindíveis	para	o	funcionamento	da	vida	social”,	de	tal	forma	que
o	 verdadeiro	 bem	 jurídico	 penal	 a	 proteger	 seria	 “a	 firmeza	 das	 expectativas
essenciais	 frente	 à	 decepção”.	 BITENCOURT,	 Cezar	 Roberto.	 Tratado	 de	 Direto
Penal.	17ª	Edição.	São	Paulo:	Editora	Saraiva,	2012.

8	“El	abandono	de	una	consideración	meramente	empírica	de	la	prevención	directa”.

9	“A	nivel	teórico	es	incompatible	la	idea	de	una	sanción	jurídica	con	la	creación	de



un	puro	obstáculo	mecánico	o	físico,	porque	éste	no	motiva	el	comportamiento	sino
que	lo	impide,	lo	que	lesiona	el	concepto	de	persona	(Art.	1º	de	la	DUDH	y	art.	1º	de
la	CADH),	cuya	autonomía	ética	 le	permite	orientarse	conforme	a	sentido.	Por	ello,
cae	fuera	del	concepto	de	derecho,	al	menos	en	el	actual	horizonte	cultural.	Al	igual
que	en	el	discurso	anterior	–	de	cual	es	complemento	ordinario	–	lo	importante	es	el
cuerpo	 social,	 o	 sea	 que	 responde	 a	 una	 visión	 corporativa	 y	 organicista	 de	 la
sociedade,	que	es	el	verdadero	objeto	de	atención,	pues	las	personas	son	mera	células
que,	cuando	son	defectuosas	y	no	pueden	corregirse,	deben	eliminarse”.
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Resumo:	 O	 presente	 trabalho	 analisa	 o	 critério	 de	 desempate	 em
licitações/contratações	 públicas	 nos	 ordenamentos	 jurídicos	 português	 e
brasileiro.	A	 abordagem	 considera	 o	 novo	 contexto	 em	que	 se	 inserem	 as
contratações	públicas,	em	que	o	poder	de	compra	da	Administração	deve	ser
utilizado	como	mecanismo	de	promoção	de	valores	socialmente	relevantes.
Na	 análise	 subsequente,	 enquadra-se	 a	 discussão	 do	 tema	 à	 luz	 da	 novel
Diretiva	 2014/24/UE	 relativa	 aos	 contratos	 públicos,	 e	 propõem-se
possíveis	soluções	para	as	lacunas	identificadas	na	legislação	portuguesa.

Palavras-chave:	 Direito	 administrativo;	 Contratação	 Pública;	 Licitação	 e
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Abstract:	 The	 present	 paper	 analyzes	 the	 tie	 breaker	 criteria	 in	 public
tenders	 in	 the	 Portuguese	 and	 Brazilian	 legal	 systems.	 This	 approach
considers	the	new	context	in	which	Public	Procurement	operates,	where	the
Administration's	 purchasing	 power	 must	 be	 used	 as	 a	 promotional
mechanism	 of	 socially	 significant	 values.	 In	 the	 ensuing	 analysis,	 the
discussion	 is	 framed	 in	 light	 of	 the	 new	Directive	 2014/24/EU	 on	 public
procurement,	and	some	possible	solutions	to	the	shortcomings	identified	in
the	Portuguese	national	legislation	are	rendered.
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1	A	contratação	pública	e	seus	novos	desafios

A	atividade	contratual	administrativa	foi	desenvolvida	em	razão	da	necessidade	de	o
Estado	 se	 suprir	 de	 bens	 e	 serviços	 que	 não	 eram	 produzidos	 ou	 prestados	 na	 sua
esfera.	Através	desta	ferramenta,	o	Estado	podia	se	dedicar	às	atividades	que	lhe	eram
próprias.	 É	 nesse	 contexto	 que	 a	 prática	 de	 celebração	 de	 contratos	 pela
Administração	 Pública	 remonta	 a	 tempos	 imemoriais1	 e	 não	 deixou	 de	 ser	 um
instrumento	de	maior	relevância	na	atualidade.

Não	 obstante	 destinar-se	 à	 mesma	 finalidade	 histórica,	 a	 contratação	 pública	 da
atualidade	ganha	novos	contornos	e	passa	a	exercer	um	papel	de	relevância	no	cenário
econômico.	Dados	de	2006	apontam	que	o	valor	despendido	com	as	compras	do	setor
público	de	bens	e	serviços	correspondeu	a	US$	5,8	(cinco	trilhões	e	oitocentos	bilhões
de	dólares)	em	2002	e	que	representa,	aproximadamente,	de	18%	do	produto	interno
bruto	 (PIB)	 mundial2.	 No	 Brasil,	 estimou-se	 que,	 em	 2014,	 foram	 gastos	 R$
95.140.371.747,60	 (noventa	 e	 cinco	 biliões,	 cento	 e	 quarenta	 milhões,	 trezentos	 e
setenta	e	um	mil,	 setecentos	e	quarenta	e	 sete	 reais	e	 sessenta	centavos)3;	 na	União
Europeia,	 estima-se	 que,	 em	 2011,	 foram	 gastos	 cerca	 de	 €	 2	 milhões	 de	 biliões4,
correspondentes	a	cerca	de	19%	do	PIB	europeu,	e	em	Portugal,	em	2012,	estima-se
que	foram	gastos	cerca	de	€	18	milhares	de	milhões,	correspondentes	a	cerca	de	11%
do	PIB	português5.

Em	 razão	 da	 potencialidade	 de	 interferência	 no	 mercado,	 a	 contratação	 pública
incorpora	 objetivos	 secundários	 de	 desenvolvimento	 de	 determinadas	 públicas	 e	 de
promoção	das	cadeias	produtivas	de	bens	e	serviços	para	certos	valores	e	fins	a	que
servem	o	Estado6.	É	sob	esse	viés	que	tem	despontado	as	novas	abordagens	acerca	do
tema	dos	contratos	públicos,	como	é	exemplo	o	que	se	tem	chamado	de	green	public
procurement7.	 Não	 é,	 contudo,	 somente	 uma	 política	 de	 sustentabilidade	 ambiental
que	 pode	 ser	 fomentada	 através	 da	 contratação	 pública,	 senão	 também	 políticas	 de
valorização	e	fortalecimento	do	mercado	nacional,	de	pequenas	e	médias	empresas,	de
incentivo	à	inovação,	dentre	outros.

A	realização	de	um	certame	prévio	já	denota	a	inclinação	da	contratação	para	conferir
igualdade	 de	 acesso	 ao	 mercado	 fomentado	 pelas	 necessidades	 da	 Administração8.
Assim,	 a	 concorrência	 e	 a	 igualdade	 de	 condições	 de	 acesso	 à	 contratação	 pública
despontam	como	basilares	objetivos	mediatos	da	atividade	contratual	administrativa.



A	busca	da	realização	de	objetivos	secundários	através	da	deve	ser,	pois,	com	aqueles
princípios	basilares	ponderada	e	compatibilizada	com	os	princípios	da	concorrência,
igualdade,	 transparência	 que	 orientam	 o	 procedimento	 licitatório9.	 Não	 pode,
portanto,	 pautar-se	 em	 critérios	 arbitrários	 ou	 que	 camuflem	um	direcionamento	 da
licitação	na	escolha	de	um	determinado	fornecedor	de	bens	ou	prestador	de	serviços.
É	esse,	talvez,	o	grande	desafio	da	nova	contratação	pública.

Para	 tanto,	 a	 Administração	 contratante	 pode	 estabelecer,	 no	 edital	 de	 licitação	 e
caderno	de	encargos,	requisitos	que	privilegiem	referidos	valores	na	especificação	do
bem	 ou	 serviço	 a	 contratar10.	 Ademais,	 pode	 recorrer	 a	 técnicas	 de	 critérios	 de
desempate	 que	 promovam	 essas	 finalidades	 secundárias	 ou,	 por	 fim,	 apelar	 à
ferramenta	 de	margem	 de	 preferência	 nas	 licitações.	Os	 critérios	 de	 desempate	 e	 a
margem	 de	 preferência	 são	 instrumentos	 que	 resguardam,	 em	 certa	 medida,	 a
preocupação	 quanto	 à	 transparência	 e	 à	 isonomia,	 tendo	 em	 vista	 que	 são
estabelecidos	a	priori	pelo	poder	normativo	do	Poder	Executivo11.

O	presente	artigo	destina-se	a	apresentar	uma	abordagem	que	sopesa	o	novo	contexto
em	 que	 se	 inserem	 as	 contratações	 públicas,	 em	 que	 o	 poder	 de	 compra	 da
Administração	deve	 ser	utilizado	como	mecanismo	de	promoção	de	valores	 caros	 à
Sociedade,	 à	 luz	 da	 nova	 Diretiva	 2014/24/UE	 para	 a	 Contratação	 Pública	 e	 da
Contratação	 Pública	 Brasileira,	 de	 forma	 a	 apresentar	 potenciais	 meios	 e	 soluções
para	 integrar	 lacunas	 identificadas	 na	 legislação	 portuguesa	 de	Contratação	 Pública
	no	que	concerne	aos	critérios	de	desempate	entre	propostas,	e	a	uma	possível	margem
de	preferência	entre	concorrentes.

2	Experiência	brasileira

Em	razão	do	mandamento	constitucional12,	a	contratação	pública	no	Brasil	é	realizada
mediante	prévio	procedimento	concorrencial,	denominado	licitação,	em	que	se	busca
a	concretização	dos	princípios	da	impessoalidade	e	publicidade.	O	comando	é	dirigido
à	 Administração	 Direta	 e	 Indireta13	 e	 somente	 pode	 ser	 afastado,	 em	 situações
específicas,	por	disposição	legal.

A	 regulamentação	 do	 referido	 dispositivo	 constitucional	 sobreveio	 com	a	 edição	 da
Lei	n.	8.666,	de	21	de	junho	de	1993	(Lei	de	Licitações	e	Contratos),	que	concerne	à
lei	 geral	 de	 licitações	 e	 contratos.	 Esse	 diploma	 tem	 sido	 objeto	 de	 constantes
atualizações,	 as	quais	 incorporaram	a	 tendência	de	privilegiar	 objetivos	 secundários
da	licitação.	Dele	resulta	cristalino	que	a	licitação	deve	servir	a	que	a	Administração
possa	 se	municiar	dos	bens	e	 serviços	de	que	precisa	para	operar	 com	a	 seleção	da



proposta	mais	vantajosa.	E	também,	de	que	a	licitação	deve	visar	ao	desenvolvimento
sustentável	 nacional,	 com	a	 observância	 dos	 princípios	 da	 igualdade,	 legalidade,	 da
impessoalidade,	 da	 moralidade,	 da	 igualdade,	 da	 publicidade,	 da	 probidade
administrativa,	da	vinculação	ao	instrumento	convocatório,	do	julgamento	objetivo14.
O	art.	3º	da	Lei	n.	8.666,	de	1993,	já	revela	a	preocupação	de	equilibrar	os	objetivos
secundários	da	licitação	com	o	princípio	da	concorrência.

Desde	 já,	 impende	 registrar	 que	 o	 procedimento	 licitatório	 pauta-se	 por	 um
julgamento	 objetivo	 que	 se	 amolde	 a	 um	 dos	 tipos	 elencados	 no	 art.	 45	 da	 Lei	 de
Licitações	 e	 Contratos:	menor	 preço,	melhor	 técnica,	 técnica	 e	 preço,	 ou	 de	maior
lance	ou	oferta	(no	caso	de	concessão	de	direito	real	de	uso	ou	de	alienação	de	bens).
Esses	 são	 os	 parâmetros	 que	 podem	 apontar,	 a	 depender	 do	 quanto	 estipulado	 no
edital	e	do	objeto	que	se	pretende	contratar,	para	a	proposta	mais	vantajosa15.

As	 preocupações	 com	 outras	 finalidades,	 tais	 quais	 a	 valorização	 do	 mercado
nacional,	 a	 sustentabilidade	 social	 e	 a	 ambiental,	 não	 são	 viabilizadas	 por	meio	 do
critério	de	 julgamento	da	 licitação16.	Os	meios	para	 tanto,	 em	conformidade	 com	o
arcabouço	normativo	brasileiro,	concernem	à	inserção	de	requisitos	na	especificação
do	objeto,	a	critérios	específicos	de	desempate	ou	ao	recurso	à	margem	de	preferência.
E,	não	seria	preciso	dizê-lo,	essas	conformações	devem	ser	devidamente	justificadas	e
guardar	adequação	e	pertinência	ao	objeto	perseguido.

2.1	Critérios	de	desempate

O	critério	de	desempate	é,	primordialmente,	um	 instrumento	que	orienta	o	operador
da	 licitação	no	 caso	de	 um	empate	 entre	 as	 propostas.	A	norma	 estabelece	a	 priori
uma	hierarquia	que	deve	ser	observada	para	o	desempate.	E,	na	hierarquia,	revela-se	a
prevalência	de	valores	que	devem	ser	também	buscados	na	contratação	pública.

A	Lei	n.	8.666,	de	21	de	junho	de	1993,	na	sua	redação	originária	já	previra	critérios
de	 desempate	 que	 se	 relacionavam	 ao	 fomento	 do	 mercado	 nacional17.	 A	 redação
atual,	conferida	pela	Lei	n.	12.349,	de	15	de	dezembro	de	2010,	e	pela	Lei	n.	11.196,
de	 21	 de	 novembro	 de	 2005,	 estabelece	 a	 seguinte	 ordem	 de	 critérios	 para	 o
desempate:	 bens	 e	 serviços	 produzidos	 no	 país;	 bens	 e	 serviços	 produzidos	 ou
prestados	 por	 empresas	 brasileiras;	 produzidos	 ou	 prestados	 por	 empresas	 que
invistam	em	pesquisa	e	no	desenvolvimento	de	tecnologia	no	país.

Caso,	 após	 a	 aplicação	 dos	 referidos	 parâmetros,	 persista	 o	 empate,	 recorre-se	 ao
sorteio,	 conforme	 preceitua	 o	 art.	 45,	 §	 2º	 da	 Lei	 n.	 8.666,	 de	 1993.	 O	 art.	 45,



estabelece	 o	 sorteio	 como	 ferramenta	 para	 superar	 um	 eventual	 empate	 após	 a
aplicação	de	todos	os	critérios	precedentes.

Não	obstante	a	possibilidade	contemplada	na	norma,	o	empate	é	pouco	provável	de	se
verificar	na	prática	ordinária	das	licitações	no	Brasil.	O	Pregão,	modalidade	licitatória
instituída	 pela	Lei	 n.	 10.520,	 de	 17	 de	 julho	 de	 2002,	 é	 destinado	 à	 contratação	 de
bens	e	serviços	comuns,	cujas	características	possam	ser	definidas	de	forma	objetiva
no	 edital,	 com	 recurso	 a	 parâmetros	 usuais	 do	 mercado.	 No	 âmbito	 federal,	 é
obrigatória	a	sua	adoção,	na	forma	eletrônica,	para	a	contratação	de	bens	e	serviços
que	se	conformem	à	classificação	de	comuns18.

Referida	modalidade	contempla	apenas	o	julgamento	pelo	menor	preço19	e	prevê	uma
fase	 de	 lances,	 como	 instrumento	 para	 negociação	dos	 valores	 e	 de	 busca	do	preço
economicamente	mais	vantajoso	para	a	Administração.	Assim,	o	autor	da	proposta	de
valor	mais	baixo,	 juntamente	 como	aqueles	que	 apresentaram	ofertas	 superiores	 em
até	 10%	 (dez	 por	 cento)	 poderão	 fazer	 novos	 lances	 verbais	 e	 sucessivos20.	 Se	 não
houver	 ao	menos	 três	 ofertas	 nesse	 intervalo,	 serão	 convocados	 os	 autores	 das	 três
melhores	propostas	para	participarem	da	fase	de	lances21.	Os	lances	devem	observar
uma	ordem	decrescente	em	relação	ao	último	valor	ofertado.	Assim,	o	próprio	sistema
afasta	a	caracterização	de	um	eventual	empate.

A	legislação	brasileira,	no	intuito	de	fomentar	o	desenvolvimento	das	microempresas
e	 empresas	 de	 pequeno	 porte22,	 introduziu	 a	 figura	 do	 empate	 ficto.	 A	 Lei
Complementar	nº	123,	de	14	de	dezembro	de	2006,	prevê	não	só	que	as	licitações	para
contratações	 de	 bens	 e	 serviços	 até	 R$	 80.000,00	 (oitenta	mil	 reais)	 seja	 destinada
exclusivamente	 à	 participação	 de	 microempresas	 e	 empresas	 de	 pequeno	 porte23.
Estabeleceu,	 ainda,	 que,	 em	 licitações	 de	 participação	 livre,	 convoquem-se	 as
microempresas	ou	empresas	de	pequeno	porte	que	tenham	ofertado	valor	até	5%	(em
pregão)	ou	10%	(nas	outras	modalidades	licitatórias)	superior	ao	licitante	da	proposta
de	valor	mais	baixo,	 em	ordem	de	classificação,	para,	querendo,	 apresentar	 cotação
inferior	a	esta.	Se	o	fizer,	ser-lhe-á	adjudicado	o	objeto	da	licitação24.

Na	mesma	 linha,	visando	a	estimular	 a	 competitividade	e	 a	 capacitação	do	 setor	de
informática	e	automação	nacional,	 a	Lei	n.	8.248,	de	23	de	outubro	de	1991,	prevê
que	a	contratação	pública	deve	preferir	a	aquisição	de	bens	e	serviços	de	informática,
cuja	tecnologia	tenha	sido	desenvolvida	no	Brasil	ou	que	tenham	sido	produzidos	em
conformidade	 com	 o	 processo	 produtivo	 básico,	 na	 forma	 definida	 pelo	 Poder
Executivo.	O	Decreto	nº	7.174,	de	12	de	maio	de	2010,	que	regulamenta	o	diploma
legal,	o	qual	estabelece	instrumento	semelhante	ao	do	empate	ficto	(margem	de	10%)
e	convoca	as	licitantes	que	se	insiram	nesse	intervalo	para	superar	o	preço	da	proposta



de	menor	valor25.

2.2	Margem	de	preferência

Os	 critérios	 de	 desempate,	 em	 razão	 da	 configuração	não	 ordinária	 do	 empate	 real,
não	 se	 revelaram	 um	 instrumento	 suficiente	 para,	 isolado,	 conferir	 efetividade	 aos
objetivos	 secundários	 da	 contratação	 pública,	 mencionados	 no	 art.	 3º	 da	 Lei	 de
Licitações	 e	 Contratos.	 O	 empate	 ficto	 é	 um	 instrumento	 que	 já	 supera	 essa
deficiência	 em	 determinados	 ramos	 de	 contratação.	 E,	 ainda	 em	 atenção	 a	 essa
realidade	de	déficit	de	solução	pelo	desempate,	foi	encetada,	na	legislação26,	a	figura
da	margem	de	preferência.

A	aplicação	da	margem	de	preferência	permite	que	seja	afastado	o	critério	estrito	do
menor	 preço	 e	 possa	 ser	 celebrado	 contrato	 com	 uma	 proposta	 superior,	 desde	 que
sejam	 atendidas	 condicionantes	 impostas	 pela	 legislação.	 Diferencia-se	 do	 empate
ficto,	porque	não	prescinde	de	que	as	empresas	 fictamente	 empatadas	com	o	menor
valor	 proposto	 ofertem	 cotação	 que	 supere	 a	 vantajosidade	 econômica	 deste.	 A
margem	 de	 preferência	 permite	 a	 contratação	 com	 valor	 superior.	 Com	 essa
ferramenta,	 busca-se	 estimular	 a	 competitividade	 nacional	 através	 da	 agregação,	 à
atividade	contratual	administrativa,	de	diretrizes	para	o	desenvolvimento	sustentável.
Promove-se	a	igualdade	de	concorrência	para	a	indústria	e	setor	de	serviços	nacionais
e	equiparam-se	as	assimetrias	competitivas.	Assim,	estimula-se	a	geração	de	emprego
e	renda	e	persegue-se	a	redução	da	pobreza	e	das	desigualdades	regionais.

O	permissivo	legal	geral	lastreia-se	no	§	5º	do	art.	3º	da	Lei	n.	8.666,	de	1993,	o	qual
destina	a	margem	de	preferência	para	produtos	manufaturas	e	para	serviços	nacionais
que	 atendam	 a	 normas	 técnicas	 brasileiras.	 O	 §	 6º,	 por	 sua	 vez,	 estabelece	 que	 a
margem	 de	 preferência	 depende	 de	 regulamentação27	 cujos	 contornos	 devem
considerar	os	seguintes	objetivos:	geração	de	empresa	e	renda;	efeito	na	arrecadação
tributária;	desenvolvimento	e	inovação	tecnológica	no	País;	custo	adicional;	a	análise
retrospectiva	 de	 resultados,	 no	 caso	 das	 revisões.	 Para	 os	 produtos	 e	 serviços
nacionais	que	resultem	do	desenvolvimento	e	inovação	tecnológica	realizada	no	País,
poderá	ser	estabelecida	margem	de	preferência	adicional.

No	exercício	do	poder	regulamentar	referido	no	§	6º	da	Lei	de	Licitações	e	Contratos,
o	Poder	Executivo	Federal	editou	o	Decreto	nº	7.546,	de	2	de	agosto	de	201128,	o	qual
regulamenta,	 em	 termos	gerais	o	preceito	 legal.	Ademais,	 e	 seguindo	o	disposto	no
art.	 3º29	 do	 referido	 Decreto,	 diversas	 normas	 têm	 sido	 editadas	 no	 sentido	 de
estabelecer	 margem	 de	 preferência,	 respeitado	 o	 limite	 de	 25%	 (vinte	 e	 cinco	 por



cento)	 do	 valor	 mínimo	 ofertado	 para	 produtos	 manufaturado	 no	 exterior	 ou	 para
serviços	 estrangeiros,	 nas	 licitações	para	 determinados	 serviços	 e	 produtos.	A	 título
exemplificativo,	 citem-se	 os	 Decretos	 que	 prevêem	 margem	 de	 preferência	 para
aquisição	de	fármacos	e	medicamentos	(Decreto	nº	7.713,	de	3	de	abril	de	2012);	para
aquisição	de	produtos	de	confecções,	calçados	e	artefatos	(Decreto	nº	7.756,	de	14	de
junho	 de	 2012);	 para	 aquisição	 de	 caminhões,	 furgões	 e	 implementos	 rodoviários
(Decreto	nº	7.816,	de	28	de	 setembro	de	2012);	para	aquisição	de	equipamentos	de
tecnologia	 da	 informação	 e	 comunicação	 (Decreto	 nº	 8.194,	 de	 12	 de	 fevereiro	 de
2014).

3	Experiência	portuguesa

3.1	Critério	de	desempate

No	 ordenamento	 jurídico	 português,	 e	 em	 particular	 no	 Código	 dos	 Contratos
Públicos	(doravante,	referido	como	“CCP”),	não	se	encontra	expressamente	previsto
um	critério	de	desempate,	como	acontece	no	caso	brasileiro,	com	exceção	do	critério
de	desempate	previsto	no	n.º	2	do	artigo	160.º	do	CC30,	relativo	ao	concurso	público
urgente;	assim,	dada	a	lacuna	da	lei,	cabe	o	recurso	aos	instrumentos	hermenêuticos
da	doutrina	geral	do	direito,	nomeadamente	ao	mecanismo	de	integração	das	lacunas
da	lei,	previsto	no	artigo	10.º	do	Código	Civil	(doravante,	referido	como	“CC”),	que
levará,	 nos	 moldes	 que	 adiante	 explicitaremos,	 a	 uma	 delimitação	 de	 critérios	 de
desempate,	 em	 função	 do	 critério	 de	 adjudicação	 do	 contrato,	 escolhido	 pelo	 órgão
competente	para	a	decisão	de	contratar,	nos	termos	dos	artigos	73.º	e	74.º	do	CCP.

Destarte,	 Pires	 de	 Lima	 e	 Antunes	 Varela,	 a	 propósito	 do	 artigo	 10.º	 do	 CC,
comentam:	“O	primeiro	recurso	estabelecido	na	lei	para	disciplinar	o	caso	omisso	é	o
da	norma	aplicável	aos	casos	análogos	–	norma	essa	que	pode	estar	contida	numa	lei
posterior.	A	analogia	das	situações	mede-se	em	função	das	razões	justificativas	da
solução	 fixada	 na	 lei,	 e	 não	 por	 obediência	 formal	 das	 situações”31.	 (nosso
negritado)

3.1.1	Do	critério	de	adjudicação	segundo	o	mais	baixo	preço

Ora,	no	caso	da	regra	prior	in	tempore	potior,	in	jure,	estatuída	no	n.º	2	do	artigo	160.º
do	CCP,	as	razões	justificativas	da	solução	fixada	na	lei,	como	reconhece	João	Amaral
e	Almeida32,	prendem-se	com	a	urgência	própria	e	característica	deste	procedimento



específico	de	 formação	contratual,	 e	com	o	 facto	de	este	 ter	como	critério	único	de
adjudicação	o	preço	mais	baixo.

A	não	partilha	do	critério	da	especial	urgência	do	procedimento	não	impede,	quanto	a
nós,	a	aplicação	analógica	do	princípio	prior	in	tempore,	potior	in	jure	(ou	princípio
da	 prioridade,	 com	 vasta	 consagração	 jurisprudencial	 portuguesa33),	 até	 porque
consideramos,	 na	 esteira	 do	 referido	 por	 Licínio	 Lopes	 Martins,	 que	 “o	 concurso
público	urgente	é	um	concurso	público;	tem	é	o	plus	de	urgente”34;	assim,	dado	que	a
analogia	não	comporta,	nem	tem	de	comportar,	uma	identidade	de	situações,	mas	uma
“relação	 de	 semelhança	 entre	 objectos	 diferentes”,	 cremos	 que	 essa	 relação	 se
estabelece	suficientemente	com	a	utilização	do	critério	de	adjudicação	do	preço	mais
baixo.

Assim,	 seguindo	 Marcello	 Caetano,	 a	 propósito	 da	 integração	 das	 lacunas	 da	 lei
administrativa:	“quando	o	caso	omisso	numa	lei	é	igual	a	casos	previstos	noutras	leis,
a	integração	é	fácil:	basta	apurar	a	inexistência	de	razões	impeditivas	da	adopção	das
soluções	 legisladas	 para	 os	 casos	 idênticos,	 e	 verificado	 que	 nada	 se	 opõe,	 adoptar
essas	 soluções.	Ubi	 eadem	 ratio,	 ibi	 eadem	 dispositio.	 Na	 maior	 parte	 das	 vezes,
porém,	os	 casos	previstos	nas	outras	 leis	não	 são	 rigorosamente	 iguais	 ao	omisso	–
são	 apenas	 parecidos,	 semelhantes,	 análogos.	 Então	 há	 que	 ver	 se	 os	 pontos	 de
contacto	 existentes	 entre	 o	 caso	 omisso	 e	 os	 casos	 análogos	 que	 a	 lei	 prevê	 não	 se
filiarão	 numa	 razão	 comum	 que	 permita	 integrá-los,	 como	 espécies,	 no	 mesmo
género.	 Se	 assim	 for,	 se	 a	 disciplina	 legal	 de	 cada	 caso	 tiver	 a	 sua	 origem,	 não	 na
natureza	própria	dele,	mas	na	aplicação	que	às	suas	circunstâncias	particulares	se	faça
de	um	princípio	mais	geral,	então	é	lícito	adotar	para	o	caso	omisso	a	regra	induzida
dos	casos	análogos	previstos	nas	outras	 leis.”35.	Ora,	na	problemática	em	análise,	 já
confirmámos	 que	 o	 concurso	 público	 urgente	 é	 apenas	 um	 procedimento	 concursal
com	 o	 “plus	 de	 urgente”,	 pelo	 que	 se	 estabelece	 como	 uma	 subespécie	 dentro	 do
género	comum	dos	procedimentos	concursais	do	CCP;	a	disciplina	 legal	que	para	o
caso	 releva,	 a	 regra	 contida	 no	 n.º	 2	 do	 artigo	 160.º	 do	 CCP,	 não	 é	 uma	 norma
excecional,	 mas	 uma	 aplicação	 de	 um	 princípio	 de	 direito	 jurisprudencialmente
reconhecido,	que	se	funda	na	circunstância	da	urgência	do	procedimento	e	no	critério
de	 adjudicação	 ser	 o	 do	mais	 baixo	 preço,	 pelo	 que,	 subsistindo	 ainda	 esse	 último
factor	 de	 identidade,	 o	 mais	 baixo	 preço	 como	 critério	 de	 adjudicação,	 opera-se	 a
integração	analógica.

Além	disso,	 a	ponderação	do	elemento	 sistemático	enquanto	 factor	de	valoração	de
aplicação	da	norma	analógica,	que	decorre	do	n.º	3	do	artigo	10.º	do	Código	Civil,
implica	 que	 haja	 uma	 prevalência	 de	 aplicação	 analógica	 de	 normas	 contidas	 no
sistema	próprio	em	que	as	normas	se	inserem,	ou	seja,	dentro	do	regime	jurídico	da
contratação	pública	previsto	no	CCP;	assim,	a	propósito	da	solução	da	aplicação	do



critério	 contido	 no	 n.º	 2	 do	 artigo	 160.º	 do	 CCP,	 discorre	 Licínio	 Lopes	 Martins,
“estaria,	pois,	encontrada	uma	solução	intra-sistemática,	isto	é,	no	âmbito	sistemático
global	 do	 CCP,	 com	 apoio	 nas	 referidas	 regras	 gerais	 de	 direito	 incorporadas	 no
Código	Civil.	E	com	uma	nota	adicional:	uma	solução	de	desempate	encontrada	deste
modo,	e	salvaguardando	na	íntegra	os	factores	e	subfactores	de	avaliação	que	tenham
sido	adoptados,	não	se	pode	dizer	que	a	mesma	não	é	dotada	de	previsibilidade,	pelo
que	 entendemos	 que	 contra	 ela	 não	 procede	 uma	 eventual	 alegação	 suportada	 no
princípio	da	confiança	dos	concorrentes.”36.

Ora,	 apesar	 de	 concordarmos	 com	 Licínio	 Lopes	Martins,	 quando	 refere	 que	 “não
obstante	as	razões	mencionadas,	entendemos	que	a	regra	de	desempate	prevista	para	o
concurso	público	urgente	não	deve	ser	convertida	em	critério	geral	do	CCP,	na	medida
em	que	tal	significaria	a	criação,	pela	via	interpretativa,	de	um	princípio	jurídico	geral
de	 favor	 à	proposta	 apresentada	 em	primeiro	 lugar,	 não	nos	parecendo	que	o	 factor
tempo	constitua	só	por	si	uma	razão	suficientemente	justificativa	de	uma	tal	solução	–
solução	 geral	 –	 no	 contexto	 dos	 procedimentos	 públicos	 de	 contratação.”37,
entendemos,	não	obstante,	que	o	princípio	do	prior	in	tempore,	potior	in	jure,	previsto
como	critério	de	desempate	para	o	concurso	público	urgente,	deverá	ser	convertido,
por	analogia,	em	critério	geral	de	desempate	quando	o	critério	de	adjudicação	seja	o
do	mais	baixo	preço,	dada	a	relação	de	semelhança	fundada	nesse	parâmetro	axial	da
adjudicação	pelo	mais	baixo	preço,	e	a	virtualidade	de	constituir	como	uma	solução
intra-sistemática	e	previsível	para	os	concorrentes.

Embora	 a	 jurisprudência	 portuguesa,	 nomeadamente	 do	 Tribunal	 de	 Contas,	 a
propósito	do	critério	de	desempate	entre	propostas	no	âmbito	da	contratação	pública,
que	 analisaremos	 adiante,	 pugne	 pela	 inadmissibilidade	 da	 adopção	 do	 critério	 de
desempate	com	base	no	referido	princípio	da	prioridade,	 fá-lo	 relativamente	a	casos
de	critérios	de	adjudicação	que	adotem	a	da	proposta	economicamente	mais	vantajosa,
estabelecendo	 um	 critério	 de	 desempate	 para	 esses	 casos,	 fazendo	 referência	 aos
atributos	da	proposta	como	solução	jurídica	para	o	problema	do	critério	de	desempate,
sendo	no	entanto	omissa	no	que	concerne	aos	procedimento	com	o	mais	baixo	preço
como	critério	de	adjudicação,	cujo	atributo	único	constitui	exatamente	a	causa	para	a
verificação	empate	 entre	propostas,	 estando	 legal	 e	 logicamente	vedado	o	 recurso	a
outros	atributos;	ora,	tal	interdição	genérica	do	recurso	ao	princípio	ínsito	no	n.º	2	do
artigo	 160.º	 do	 CCP,	 implicaria,	 portanto,	 que	 subsistisse	 uma	 omissão	 quanto	 ao
critério	 de	 desempate	 do	mais	 baixo	 preço,	 que	melhor	 se	 resolve	 com	o	 recurso	 à
referida	 disposição,	 com	 identidade	 justificativa	 de	 aplicação	 analógica,	 previsível
enquanto	critério	de	desempate	para	os	concorrentes	e	intra-sistemática,	do	que	pelo
recurso	 ao	 sorteio,	 com	 mais	 fraca	 identidade	 justificativa	 de	 aplicação	 analógica,
imprevisível	enquanto	critério	de	desempate	para	os	concorrentes	e	extra-sistemático,
como	adiante	se	explanará.



Assim,	quando	um	procedimento	pré-contratual	 tem	como	critério	de	adjudicação	o
do	preço	mais	baixo,	nos	termos	da	alínea	b)	do	n.º	1	do	artigo	74.º	do	CCP,	a	norma
aplicável	 ao	 caso	 análogo,	 nos	 termos	 do	 n.º	 2	 e	 3	 do	 artigo	 10.º	 do	Código	Civil,
prevista	dentro	do	sistema	próprio	de	contratação	pública,	é	a	constante	no	n.º	2	do
artigo	160.º,	dada	a	verificação	de	analogia	 fatual	da	 situação	 jurídica,	 e	da	própria
razão	 justificativa	 da	 norma	 a	 ser	 aplicada	 analogicamente,	 isto	 é,	 o	 critério	 de
adjudicação	do	preço	mais	baixo.

Cremos	ser	esta	a	interpretação	jurídica	mais	consonante	com	o	regime	de	aplicação
analógico	português,	no	que	concerne	aos	procedimentos	pré-contratuais	que	tenham
como	critério	de	adjudicação	o	mais	baixo	preço.

3.1.2	Do	critério	de	adjudicação	segundo	a	proposta	economicamente	mais	vantajosa

Em	 relação	 aos	 procedimentos	 pré-contratuais	 que	 tenham	 como	 critério	 de
adjudicação	o	da	proposta	economicamente	mais	vantajosa,	a	resposta	não	é	tão	clara,
considerando	 a	 insuficiência	 de	 identidade	 justificativa	 de	 aplicação	 analógica	 da
regra	 ínsita	 no	 n.º	 2	 do	 artigo	 160.º	 do	 CCP,	 o	 que	 implicaria	 a	 negação	 do	 seu
potencial	carácter	de	solução	geral,	como	foi	supra	expendido,	e	dada	inexistência	de
uma	 norma	 análoga,	 dentro	 do	CCP,	 que	 regule	 situações	 com	 razões	 justificativas
semelhantes,	nos	termos	do	n.º	2	do	artigo	10.º	do	CC.

Assim,	 ter-se-ia	 de	 recorrer	 ao	 regime	 previsto	 no	 n.º	 3	 do	 artigo	 10.º	 do	 CC,
resolvendo	a	omissão	“segundo	a	norma	que	o	próprio	intérprete	criaria,	se	houvesse
de	legislar	dentro	do	espírito	do	sistema”.

Ora,	neste	ponto,	discordamos	das	conclusões	apresentadas	por	Licínio	Lopes	Martins
e	de	João	Amaral	e	Almeida,	quando	concluem	pela	aplicação	analógica	do	“critério
do	 sorteio	 das	 propostas	 empatadas”38,	 como	 critério	 geral	 de	 desempate	 entre
propostas	 (embora	 não	 discordemos	 da	 aplicação	 do	 sorteio	 como	 critério	 residual,
último,	de	desempate,	como	explanaremos	adiante),	recorrendo	ao	caso	previsto	no	n.º
4	 do	 artigo	 13.º	 do	Decreto-Lei	 n.º	 241/2009,	 de	 16	 de	 setembro,	 que	 estabelece	 o
regime	 de	 instalação,	 abertura	 e	 funcionamento	 de	 farmácia	 de	 dispensa	 de
medicamentos	ao	público	nos	hospitais	do	Serviço	Nacional	de	Saúde	e	as	condições
da	 respectiva	 concessão,	 reforçando	 a	 argumentação	 com	 o	 recurso	 ao	 exemplo	 do
sorteio	no	processo	de	licitação	brasileiro,	pelos	seguintes	motivos:

1.	 Primo,	 a	 aplicação	 analógica	 da	 norma	 contida	 nas	 farmácias	 não	 respeita
cabalmente	o	estipulado	pelo	n.º	3	do	artigo	10.º	do	CC,	dado	que	o	regime	de



concessão	de	farmácias	é	um	regime	excepcional	face	ao	CCP,	e,	portanto,	situa-
se	num	plano	externo	ao	sistema	jurídico	em	que	se	insere	a	contratação	pública
geral,	 ou	 seja,	 situa-se	 fora	 do	 sistema	 criado	 pelo	 CCP;	 a	 referência	 do
instrumento	hermenêutico	de	“espírito	do	sistema”	tem	assim	de	ser	interpretada
de	 forma	 concêntrica,	 buscando	 primeiro	 no	 “espírito”	 do	 sistema	 próprio	 em
que	 a	 norma	 se	 insere,	 e	 somente	 em	 caso	 de	 insuficiência	 do	 mesmo,	 no
“espírito”	 de	 sistemas	 externos	 ou	 no	 sistema	 jurídico	 geral,	 considerando	 que
era	este	o	sentido	e	alcance	que	o	legislador	quis	consagrar,	nos	termos	do	n.º	3
do	artigo	9.º	do	CCP;

2.	 Secondo,	o	regime	de	concessão	de	farmácias	estabelece	como	primeiro	fator	de
desempate	 entre	 propostas	 a	 licitação,	 nos	 termos	 do	 n.º	 4	 do	 artigo	 13.º	 e	 do
artigo	19.º	do	citado	Decreto-Lei,	 caso	não	haja	direito	de	preferência	 legal	de
algum	 dos	 concorrentes,	 nos	 termos	 da	 alínea	 b)	 do	 n.º	 1	 do	 artigo	 19.º	 e	 do
artigo	17.º	do	citado	Decreto-Lei,	pelo	que	a	valorização	do	preço,	através	de	o
estipulado	procedimento	de	licitação,	é	o	critério	de	desempate	entre	propostas,
estabelecendo	apenas	como	último	reduto	a	realização	do	sorteio,	nos	termos	do
n.º	 4	 do	 artigo	 19.º	 e	 do	 artigo	 20.º	 do	 citado	 Decreto-Lei,	 pelo	 que	 a	 regra
contida	 nesse	 regime	 excecional	 seria	 a	 da	 consideração	 do	 fator	 mais
preponderante,	o	preço	oferecido	pelos	concorrentes,	operando	apenas	o	sorteio
em	caso	de	insuficiência	do	primeiro	e	prevalecente	fator	de	desempate;

3.	 Tertio,	 o	 regime	 da	 concessão	 de	 farmácias	 não	 estabelece	 qual	 o	 regime
específico	de	sorteio	a	utilizar	para	a	adjudicação,	com	uma	referência	genérica
no	 n.º	 2	 do	 artigo	 20.º	 do	 respetivo	 Decreto-Lei:	 “o	 sorteio	 é	 realizado	 na
presença	 dos	 concorrentes,	 com	 recurso	 a	 um	 sistema	 que	 garanta	 a	 total
aleatoriedade	do	resultado”;	assim,	está	apenas	estabelecido	um	regulamento	de
sorteio	a	de	 sorteio	 relativo	a	 situações	de	existência	de	mais	de	um	candidato
pré-selecionado	ao	concurso	para	abertura	de	nova	farmácia,	situações	de	empate
verificadas	 nos	 pedidos	 conflituantes	 de	 transferência	 da	 localização	 de
farmácias	e	nos	procedimentos	com	vista	à	autorização	de	 instalação	de	postos
farmacêuticos,	publicado	pela	Deliberação	n.º	940/2014,	no	Diário	da	República,
2.ª	série,	n.º	75,	de	16	de	abril,	que	não	tem	qualquer	ligação	com	o	Decreto-Lei
n.º	 241/2009,	 de	 16	 de	 setembro,	 e,	 quanto	 a	 nós,	 operando	 dentro	 do
estabelecido	no	n.º	2	do	artigo	10.º	CC,	sem	coincidência	suficiente	de	alguma
razão	justificativa	com	o	empate	de	propostas,	apenas	formal,	dado	que	uma	se
prende	 com	 a	 elevada	 adesão/interesse	 de	 potenciais	 concorrentes	 para	 o
licenciamento	de	 farmácia,	 e	outra	 com	o	empate	de	propostas,	o	qual,	dado	o
princípio	 da	 consideração/intangibilidade	 de	 propostas	 deverá	 ser	 objecto	 de
tratamento	diferenciado.	Nestes	termos,	poderia,	em	teoria,	ser	utilizado	qualquer
dos	métodos	de	sorteio	previstos	no	ordenamento	jurídico	português,	desde,	por
exemplo,	o	da	arbitragem	no	regime	do	funcionalismo	público	(nos	 termos	dos



artigos	379.º	e	seguintes	da	Lei	n.º	35/2014,	de	20	de	junho,	com	a	vantagem	de
estar	 dentro	 do	 sistema	 jurídico	 administrativo),	 até	 ao	 método	 eletrónico	 do
Ministério	 das	 Finanças	 e	 das	 suas	 “Faturas	 da	 Sorte”	 (Nos	 termos	 do
Regulamento	 constante	 da	 Portaria	 n.º	 44-A/2014,	 publicada	 no	 Diário	 da
República,	1.ª	Série,	1.º	suplemento,	n.º	36,	de	20	de	fevereiro,	 também	dentro
do	 sistema	 jurídico	 administrativo	 e	 consonante	 com	 o	 princípio	 da
administração	eletrónica,	consagrado	no	artigo	14.º	do	Código	de	Procedimento
Administrativo	–	doravante,	 referido	como	“CPA”).	Contudo,	qualquer	um	dos
sistemas	implicaria	um	acréscimo	de	despesas	para	a	Entidade	Adjudicante,	um
eventual	 acréscimo	 de	 despesas	 para	 os	 concorrentes	 (no	 caso	 do	 sorteio
presencial,	que	implicaria	a	deslocação	dos	representantes	mesmo	que	de	pontos
longínquos	do	país	ou	da	união	europeia,	 ao	abrigo	do	mercado	único),	 e	uma
imprevisibilidade	 de	 resultados	 que	 poderia	 aumentar	 a	 litigiosidade	 contra	 a
Administração,	que	poderia	ser	acusada	de	falta	de	transparência;

4.	 Quatro,	 os	 princípios	 da	 concorrência,	 da	 objectividade	 dos	 critérios	 de
adjudicação,	 da	 proposta	 única,	 da	 comparabilidade	 das	 propostas	 e	 da
intangibilidade	das	 propostas39,	 e	 o	 comummente	 designado	 princípio	 dos	 três
E’s	 (“economia,	 eficiência	 e	 eficácia”),	 consagrado	 no	 artigo	 10.º-E	 da	Lei	 de
Enquadramento	Orçamental	 (alterada	e	republicada	pela	Lei	n.º	41/2014,	de	10
de	 julho),	 aplicável	 à	 generalidade	 das	 entidades	 adjudicantes,	 com	 valor
reforçado	sobre	outras	disposições	que	a	contrariem	(conforme	n.º1	do	artigo	2.º
e	artigo	3.º,	respetivamente,	da	citada	lei),	implicam,	quanto	a	nós,	e	na	linha	do
que	tem	vindo	a	ser	expendido	pelo	Tribunal	de	Contas40,	pelo	Supremo	Tribunal
Administrativo41,	e	pelo	Tribunal	de	Justiça	da	União	Europeia42,	que	se	busque
a	integração	da	lacuna	no	próprio	espírito	da	norma	a	ser	integrada	e	do	sistema
próprio	 em	 que	 se	 insere,	 ou	 seja,	 que	 no	 caso	 de	 empate	 entre	 propostas	 em
procedimentos	 pré-contratuais	 que	 tenham	 como	 critério	 de	 adjudicação	 o	 da
proposta	 economicamente	 mais	 vantajosa,	 devem	 ser	 considerados	 como
critérios	de	desempate	os	fatores	e	subfatores	estabelecidos	nos	termos	do	artigo
75.º	do	CCP,	por	ordem	decrescente	de	ponderação	relativa.

Esta	leitura	prende-se	também	com	a	consideração	de	que	é	o	órgão	competente	para
a	decisão	de	contratar,	na	aceção	do	n.º	1	do	artigo	36.º	do	CCP,	que,	no	âmbito	das
suas	 prerrogativas	 discricionárias,	 decide	 qual	 o	 critério	 de	 adjudicação	 a	 ser
utilizado,	e	quais	os	fatores	a	serem	ponderados,	e	qual	o	peso	relativo	de	cada	um	dos
fatores	que	densificam	o	critério	de	adjudicação,	nos	termos	do	n.º	1	do	artigo	75.º	do
CCP,	 implicando	 que	 a	 escolha	 desses	 fatores	 e	 do	 seu	 peso	 relativo	 tenham	 uma
ponderação	 de	 assegurar	 a	maior	 vantagem	 económica	 para	 a	 entidade	 adjudicante,
ponderação	essa	que	pesa	em	todo	o	processo	de	adjudicação,	incluindo	no	eventual
desempate	entre	propostas,	como	resulta	da	supra	citada	jurisprudência	do	Tribunal	de



Contas	e	do	Tribunal	de	Justiça	da	União	Europeia.

Este	raciocínio	leva-nos	a	concluir,	apesar	de	concordarmos	parcialmente	com	o	supra
citado	acórdão	do	Supremo	Tribunal	de	Justiça,	quando	refere	ser	da	“competência	do
júri	do	concurso	estabelecer	critérios	de	desempate”,	que	esta	competência	terá	de	ser
exercida	de	 forma	necessariamente	vinculada43	 ao	 critério	de	 adjudicação	escolhido
pelo	 órgão	 competente	 para	 a	 decisão	 de	 contratar,	 o	 que	 no	 caso	 do	 critério	 da
proposta	 economicamente	 mais	 vantajosa	 implica	 que	 se	 busque	 o	 desempate	 das
propostas	 nos	 fatores	 e	 subfactores	 previamente	 definidos,	 em	 função	 do	 seu	 peso
relativo	de	ponderação,	não	podendo	o	júri	aplicar	outros	critérios	que	desvirtuem	o
estipulado	 pelo	 órgão	 competente	 para	 a	 decisão	 de	 contratar,	 no	 âmbito	 das	 suas
competências	próprias	e	legalmente	atribuídas.

3.1.3	Conclusão

Destarte,	 consideramos	 que	 a	 aplicação	 dos	 critérios	 de	 desempate,	 em	 caso	 de
omissão	de	regra	específica	prevista	no	caderno	de	encargos	ou	no	convite,	deverá	ser
considerada	em	função	do	critério	de	adjudicação,	nos	termos	do	n.º	1	do	artigo	74.º
do	CCP:

No	caso	de	a	adjudicação	ser	feita	segundo	o	critério	do	mais	baixo	preço,	por
aplicação	analógica	da	regra	do	n.º	2	do	artigo	160.º	do	CCP,	nos	termos	dos	n.ºs
2	 e	 3	 do	 artigo	 10.º	 do	 CC,	 deverá	 ser	 aplicada	 o	 princípio	 prior	 in	 tempore,
potior	 in	 jure	 (ou	 princípio	 da	 prioridade),	 ou	 seja,	 da	 proposta	 recebida	 em
primeiro	lugar;
No	 caso	 de	 a	 adjudicação	 ser	 feita	 segundo	 o	 critério	 da	 proposta
economicamente	 mais	 vantajosa,	 deverá	 ser	 aplicada	 a	 regra	 da	 ponderação
decrescente	dos	fatores	e	subfatores	da	proposta,	nos	termos	conjugados	do	n.º	1
do	artigo	75.º	e	do	n.º	1	do	artigo	36.º	do	CCP,	e	do	n.º	3	do	artigo	10.º	do	CC.

Cremos	 igualmente,	 e	 por	 maioria	 de	 razão,	 que	 devem	 ser	 estes	 os	 critérios	 de
desempate	adotados	pelas	entidades	adjudicantes,	ao	abrigo	do	n.º	4	do	artigo	132.º	do
CCP,	por	respeito	aos	princípios	da	transparência,	da	igualdade,	da	concorrência	e	da
legalidade,	nos	termos	do	n.º	4	do	artigo	1.º	do	CCP	e	dos	artigos	6.º	e	3.º	do	CPA,
respetivamente.

3.2	O	contexto	das	novas	Diretivas	–	em	particular,	da	Diretiva	2014/24/UE



A	entrada	em	vigor	da	Diretiva	2014/24/UE	Do	Parlamento	Europeu	e	do	Conselho,
de	26	de	 fevereiro	de	2014,	 relativa	 aos	 contratos	públicos	 e	que	 revoga	 a	Diretiva
2004/18/CE,	(doravante,	referida	como	“Diretiva	2014	CP”),	nos	termos	do	seu	artigo
93.º,	e	a	obrigatoriedade	de	transposição	da	mesma	pelos	Estados-Membros,	até	18	de
abril	 de	 2016,	 nos	 termos	 do	 seu	 artigo	 90.º,	 veio	 estabelecer	 novos	 parâmetros	 na
contratação	pública	europeia,	os	quais,	quanto	a	nós,	com	especial	susceptibilidade	de
alterar	 a	 atual	 configuração	 do	 critério	 de	 desempate	 na	 contratação	 pública
portuguesa,	atribuindo	tratamento	preferencial	a	determinados	tipos	de	concorrentes,
nomeadamente	às	pequenas	e	médias	empresas	(doravante,	referidas	como	“PME”)	e
às	 “empresas	 sociais	 cujo	 objetivo	 principal	 é	 apoiar	 a	 integração	 ou	 reintegração
social	e	profissional	das	pessoas	com	deficiência	e	pessoas	desfavorecidas,	tais	como
desempregados,	 membros	 de	 minorias	 desfavorecidas	 ou	 grupos	 socialmente
marginalizados”,	 nos	 termos	 do	 considerando	 36	 da	 referida	 Diretiva	 (doravante,
referidas	como	“empresas	sociais”).

3.2.1	Das	empresas	sociais

No	 que	 concerne	 às	 empresas	 sociais,	 o	 referido	 considerando	 36	 estipula	 que	 “é
conveniente	 prever	 que	 os	 Estados-Membros	 possam	 reservar	 a	 participação	 em
processos	de	adjudicação	de	contratos	ou	certos	 lotes	dos	mesmos	a	essas	entidades
ou	 empresas	 ou	 reservar-lhes	 a	 execução	 dos	 contratos	 no	 âmbito	 de	 programas	 de
emprego	protegido”,	criando	para	o	efeito,	no	artigo	20.º	da	referida	Diretiva,	a	figura
dos	 contratos	 reservados,	 estipulando	 que	 “os	 Estados-Membros	 podem	 reservar	 o
direito	 a	 participar	 em	 procedimentos	 de	 contratação	 pública	 a	 entidades	 e	 a
operadores	económicos	cujo	objetivo	principal	seja	a	integração	social	e	profissional
de	 pessoas	 com	 deficiência	 ou	 desfavorecidas,	 ou	 reservar	 a	 execução	 desses
contratos	para	o	âmbito	de	programas	de	emprego	protegido,	desde	que	pelo	menos
30	%	dos	 empregados	 dessas	 entidades,	 operadores	 económicos	 e	 programas	 sejam
trabalhadores	com	deficiência	ou	desfavorecidos.”.

Acresce	 o	 disposto	 no	 considerando	 3	 da	 referida	 diretiva,	 que	 estipula	 que	 “a
aplicação	da	presente	diretiva	deverá	 ter	 em	consideração	 a	Convenção	das	Nações
Unidas	 sobre	 os	 Direitos	 das	 Pessoas	 com	 Deficiência,	 nomeadamente	 no	 que	 se
refere	à	escolha	dos	meios	de	comunicação,	às	especificações	técnicas,	aos	critérios
de	 adjudicação	 e	 às	 condições	 de	 execução	 dos	 contratos”	 (nosso	 sublinhado),	 do
artigo	26.º	da	Carta	dos	Direitos	Fundamentais	da	União	Europeia44,	e	o	disposto	nas
alíneas	e),	f)	e	h)	do	n.º	1	do	artigo	27.º	da	Convenção	das	Nações	Unidas	sobre	os
Direitos	 das	 Pessoas	 com	Deficiência45,	 da	 qual	 Portugal	 é	 signatário	 desde	 2009,
para	 considerar	 que	 a	 promoção	 ativa	 destas	 empresas	 sociais	 pelos	 Estados



Membros,	 através	 de	 discriminação	 positiva	 no	 âmbito	 da	 contratação	 pública
europeia,	constitui	não	só	uma	possibilidade,	mas	um	dever.

No	 caso	 português,	 este	 dever	 resulta	 não	 só	 da	 Convenção	 e	 das	 disposições
europeias	 supra	 referidas,	 mas	 de	 expressa	 disposição	 constitucional,	 no	 artigo
71.º46	 da	 Constituição	 da	República	 Portuguesa	 (doravante,	 referida	 como	 “CRP”),
em	 relação	 ao	 qual	 Gomes	 Canotilho	 e	 Vital	 Moreira	 explicam:	 “enquanto	 direito
social,	 o	 direito	 dos	 cidadãos	 portadores	 de	 deficiências	 ao	 seu	 tratamento	 e	 a
gozarem	 de	 todos	 os	 direitos	 fundamentais	 (excluídos	 apenas	 aqueles	 para	 que	 de
facto	 se	 achem	 incapacitados)	 traduz-se	 em	 imposições	 constitucionais	 de	 acção
estadual,	 cabendo	 ao	 Estado	 «assumir	 o	 encargo	 da	 efectiva	 realização	 dos	 seus
direitos"	 (n.º2)	 (…)	 As	 modalidades	 de	 acção	 estadual	 podem	 ser	 as	 mais
diversificadas,	dentro	da	grande	margem	de	liberdade	deixada	ao	legislador,	desde	os
subsídios	 e	 isenções	 fiscais	 até	 às	 prestações	 em	 espécie	 de	 serviços	 públicos
(serviços	 de	 recuperação	 e	 reabilitação).	 E	 podem	 ir	 ao	 ponto	 de	 estabeler
preferências	ou	reservas	de	quotas	para	portadores	de	deficência,	por	exemplo,	quotas
de	 emprego,	 de	modo	 a	 estabelecer	 uma	 igualdade	de	oportunidades,	 ou	mesmo	de
resultados	(discriminação	positiva).”47.

Destarte,	 no	 âmbito	 dos	 deveres	 constitucionais,	 europeus	 e	 internacionais	 de
promoção	da	integração	de	cidadãos	portadores	de	deficiência,	e	da	possibilidade	de
favorecimento,	 no	 âmbito	 dos	 critérios	 de	 adjudicação	 de	 contratos	 públicos,	 de
empresas	 sociais	 (entendidas	 como	empresas	que	 tenham	como	objetivo	principal	 a
integração	 social	 e	 profissional	 de	 pessoas	 com	 deficiência	 ou	 desfavorecidas,	 com
pelo	 menos	 30%	 dos	 empregados	 sejam	 trabalhadores	 com	 deficiência	 ou
desfavorecidos,	nos	termos	combinados	do	considerando	36	e	do	n.º	1	do	artigo	20.º,
ambos	da	Diretiva	2014	CP),	cremos	ser	admissível	o	estabelecimento	de	um	critério
de	desempate	a	favor	das	referidas	empresas	sociais.

3.2.2	Das	PME

Em	relação	às	PME,	entendidas	na	acepção	da	Recomendação	da	Comissão,	de	6	de
maio	de	2003,	relativa	à	definição	de	micro,	pequenas	e	médias	empresas	(nos	termos
do	 parágrafo	 4.º,	 do	 n.º	 3	 do	 artigo	 83.º	 da	 Diretiva	 2014	 CP,	 definição	 adotada
igualmente	 pelo	 Estado	 Português,	 nos	 termos	 do	 artigo	 2.º	 do	 Decreto-Lei	 n.º
372/2007,	 de	 6	 de	 novembro),	 a	 Diretiva	 2014	 CP	 estipula	 o	 seguinte,	 no	 seu
considerando	 124:	 “Dado	 o	 potencial	 das	 PME	 para	 a	 criação	 de	 emprego,	 o
crescimento	e	a	 inovação,	é	 importante	 incentivar	a	 sua	participação	no	domínio	da
contratação	 pública,	 tanto	 através	 de	 disposições	 adequadas	 da	 presente	 diretiva,



como	 através	 de	 iniciativas	 a	 nível	 nacional.	 As	 novas	 disposições	 previstas	 na
presente	 diretiva	deverão	 contribuir	 para	melhorar	 o	 nível	 de	 sucesso,	 ou	 seja,	 para
assegurar	 a	 quota-parte	 das	 PME	 no	 valor	 total	 dos	 contratos	 adjudicados.	 Não	 é
adequado	 impor	 taxas	 obrigatórias	 de	 sucesso,	 mas	 as	 iniciativas	 nacionais	 para
fomentar	 a	 participação	 das	 PME	deverão	 ser	 acompanhadas	 de	 perto,	 atendendo	 à
importância	de	tal	participação.”

Ora,	 as	 medidas	 objetivas	 previstas	 na	 referida	 Diretiva,	 para	 “contribuir	 para
melhorar	o	nível	de	sucesso”	da	participação	das	PME	nos	contratos	públicos,	podem
ser	 resumidas	 da	 seguinte	 maneira:	 incentivo	 da	 divisão	 dos	 contratos	 em	 lotes,
podendo	os	Estados	Membros	estipular	disposições	legais	exigindo	que	as	entidades
adjudicantes	 justifiquem	 a	 sua	 decisão	 de	 não	 dividir	 os	 contratos	 em	 lotes,	 ou
tornando	 a	 divisão	 em	 lotes	 obrigatória	 em	 determinadas	 condições,	 nos	 termos	 do
considerando	78	e	do	artigo	46.º;	aumentar	as	possibilidades	da	participação	das	PME
nos	sistema	de	aquisição	dinâmicos,	possibilitando	à	entidade	adjudicante	articular	o
sistema	em	torno	de	categorias	de	produtos,	obras	ou	serviços	definidas	em	função	de
fatores	objetivos	que	poderão	incluir,	por	exemplo,	a	dimensão	máxima	permitida	de
contratos	específicos	a	serem	adjudicados	na	categoria	em	causa	ou	a	zona	geográfica
específica	 na	 qual	 os	 contratos	 específicos	 devem	 ser	 executados,	 nos	 termos	 do
considerando	66	e	do	artigo	34.º.

Além	 destas	 medidas	 específicas	 no	 âmbito	 do	 procedimento	 contratual,	 foram
também	 previstas	 medidas	 ao	 nível	 da	 boa	 governação	 da	 contratação	 pública,
nomeadamente	 a	 obrigação	 dos	 Estados-Membros	 transmitirem	 à	 Comissão	 um
relatório	 de	 acompanhamento	 com	 informações	 sobre	 o	 nível	 de	 participação	 das
PME	 nos	 contratos	 públicos,	 nos	 termos	 do	 parágrafo	 2.º	 do	 n.º	 3	 do	 artigo	 83.º,
preocupação	essa	expressa	igualmente	nos	considerandos	2	e	124.

Ora,	em	contraste	com	o	supra	expendido	no	que	concerne	às	empresas	 sociais,	em
que	 o	 legislador	 europeu	 declarou	 a	 importância	 do	 incentivo	 e	 promoção	 das
mesmas,	 tendo	 criado	 mecanismos	 que	 permitem	 explicitamente	 o	 favorecimento
destas	 até	 mesmo	 no	 que	 respeita	 aos	 critérios	 de	 adjudicação,	 numa	 lógica	 de
discriminação	positiva	expressa,	no	que	concerne	às	PME	não	atravessou	o	proverbial
Rubicão,	 declarando,	 é	 certa,	 a	 importância	 paradigmática	 para	 o	 desenvolvimento
económico	e	social	da	promoção	das	PME,	criando	alguns	mecanismos	de	potencial
favorecimento	 indireto,	 como	 a	 divisão	 em	 lotes	 e	 a	 categorização	 nos	 sistemas	 de
aquisição	 dinâmicos,	 sem	 estipular,	 contudo,	 disposições	 claras	 e	 expressas	 que
possibilitem,	por	si,	e	no	contexto	da	diretiva,	um	favorecimento	direto,	mesmo	que
em	condições	especificas,	que	criassem	uma	eventual	exceção	direta	aos	princípios	da
igualdade	 de	 tratamento	 e	 da	 não-discriminação	 (como	 fez	 em	 relação	 às	 empresas
sociais),	ínsitos	no	n.º	1	do	artigo	18.º	da	Diretiva	2014	CP.



No	entanto,	entendemos	que	a	possibilidade	dessa	exceção,	ou	antes,	a	possibilidade
de	um	 tratamento	preferencial	às	PME	no	âmbito	dos	contratos	públicos,	 se	afigura
como	possível	no	âmbito	de	transposição	da	nova	diretiva	e	consequente	alteração	do
CCP,	por	recurso	à	preponderância	da	proteção	e	favorecimento	das	PME	no	contexto
da	nova	diretiva,	e	por	recurso	à	consagração	constitucional	portuguesa	da	proteção	e
promoção	das	PME,	senão	em	relação	a	 toda	a	contratação	pública,	pelo	menos	em
relação	 àquela	 excluída,	 ou	 seja,	 cujo	 valor	 estimado	 seja	 inferior	 aos	 limiares	 de
aplicação	da	Diretiva	2014	CP,	previstos	no	seu	artigo	4.º.

No	que	concerne	à	consagração	constitucional	da	promoção	das	PME,	referem	Gomes
Canotilho	 e	 Vital	 Moreira	 a	 propósito	 do	 artigo	 86.º	 da	 CRP:	 “A	 primeira
incumbência	 pública	 em	 relação	 às	 empresas	 privadas	 é	 o	 estímulo	 à	 actividade
empresarial	 (n.º	 1,	 1.ª	 parte),	 em	particular	 às	 pequenas	 e	médias	 empresas,	 o	 que
compara	com	o	art.	85.º,	que	abrange	o	estímulo	e	o	apoio	sob	várias	formas	à	criação
e	à	actividade	de	cooperativas	(e	não	somente	à	actividade).	A	Constituição	deixa	à	lei
a	definição	das	modalidades	e	formas	dos	incentivos,	mas	há	três	ideias	que	parecem
claras:	 (i)	 os	 incentivos	não	podem	ser	discriminatórios,	 devendo	obedecer	 a	 regras
objectivas	 (art.	 266.º,	 n.º	 2);	 (ii)	 os	 incentivos	 devem	 beneficiar	 especialmente	 as
pequenas	e	médias	empresas	(seguramente	pela	sua	maior	carência	de	ajuda,	pela	sua
capacidade	 de	 gerar	 emprego	 e	 também	 eventualmente	 pelos	 menores	 riscos	 de
deslocalização	 geradora	 de	 desemprego);	 (iii)	 os	 incentivos	 não	 podem	 violar	 as
regras	 da	 ordem	 económica	 da	 UE	 relativas	 à	 proibição	 de	 ajudas	 de	 Estado	 que
distorçam	a	concorrência	(TCE,	artºs.	87º	e	ss.).	Fora	isso,	a	lei	goza	de	uma	grande
discricionariedade	nesta	matéria,	quer	quanto	às	áreas	de	 intervenção	 (investimento,
inovação,	mercados	externos,	formação	e	qualificação	profissional,	etc.),	quer	quanto
aos	 meios	 (subvenções,	 incentivos	 fiscais,	 ajudas	 técnicas	 em	 espécie,	 etc.).	 A
obrigação	constitucional	de	protecção	das	pequenas	e	médias	empresas	está	na	linha
da	 preferência	 constitucional	 dos	 pequenos	 e	 médios	 empresários	 como	 factor	 de
desenvolvimento,	 de	 criação	 de	 postos	 de	 trabalho	 e	 de	 densificação	 do	 tecido
empresarial,	 e	 resulta,	 desde	 logo,	 da	 obrigação	 que	 tem	 o	 Estado	 de	 assegurar	 a
concorrência	 e	 de	 combater	 as	 situações	 monopolísticas	 e	 reprimir	 as	 situações	 de
abuso	 do	 poder	 económico	 (art.	 87.º	 alínea	 f).	 Para	 isso	 contribui,	 entre	 outros
factores,	a	manutenção	de	um	tecido	industrial,	comercial	e	de	serviços	segmentado	e,
portanto,	 de	 uma	 pluralidade	 de	 empresas	 concorrendo	 no	 exercício	 da	 mesma
actividade,	o	que	não	pode	deixar	de	passar	pela	permanência	de	PMEs	no	mercado.
A	 protecção	 específica	 das	 PMEs	 há-de	 exigir	 tratamento	 diferenciado	 em
relação	às	grandes	 empresas	no	que	respeita	a	 todos	ou	a	alguns	dos	domínios
economicamente	relevantes	 (por	ex.,	crédito,	apoio	 técnico	e	financeiro,	 incentivos
fiscais,	 etc.),	 justificando	 assim	 discriminações	 positivas	 que,	 de	 outro	 modo,
poderiam	 infringir	 o	 princípio	 da	 igualdade.	 Constitucionalmente,	 o	 Estado	 está
obrigado	 a	 estimular	 as	 empresas	 em	 geral,	 mas	 está	 especialmente	 obrigado	 a



incentivar	as	PME.”48	(nosso	negritado)

Ora,	 definida	 que	 está	 a	 proteção	 constitucional	 e	 europeia	 das	 PME,	 e	 a	 sua
consequente	 promoção,	 resta	 a	 potencial	 vexata	 quaestio	 de	 saber	 se	 o	 tratamento
preferencial	das	PME,	em	sede	de	critério	de	desempate,	implicaria	alguma	violação
dos	 limites	 constitucionais	 e	 europeus	 supra	 referidos,	 o	 que,	 no	 nosso	 entender,
implica	uma	resposta	negativa.

Aliás,	 esta	 abordagem	 tinha	 sido	 anteriormente	 defendida	 por	 Denise	 Maria	 de
Araújo,	 que	 argumentava	 com	 base	 nos	 mesmos	 e	 limítrofes	 fundamentos
constitucionais,	 tomando	 igualmente	 como	 ponto	 de	 comparação	 o	 exemplo
brasileiro,	para	defender	a	possibilidade	de	estabelecer	o	tratamento	preferencial	das
PME,	em	sede	de	desempate	entre	propostas49.	Entendemos,	no	entanto,	que	com	a
entrada	em	vigor	da	Diretiva	2014	CP,	a	possibilidade	de	favorecimento	das	PME	em
sede	de	critério	de	desempate	de	propostas	em	procedimentos	de	contratação	pública,
ganhou	fundamentos	 juseuropeus,	críticos	para	assegurar	que	esta	seria	uma	medida
proporcional	 e	 não	 violadora	 da	 concorrência,	 exatamente	 porque	 ancorada	 numa
necessidade	de	discriminar	positivamente	as	PME,	de	 forma	a	assegurar	uma	maior
concorrência	no	mercado	único	europeu	e	o	adequado	e	equilibrado	desenvolvimento
socioeconómico	 da	 União	 Europeia,	 nos	 termos	 do	 citado	 considerando	 124	 da
Diretiva	2014	CP.

Assim,	 o	 estabelecimento	 de	 uma	 regra	 explícita	 e	 objetiva	 de	 favorecimento	 das
PME,	somente	em	caso	de	empate	entre	propostas,	no	âmbito	da	contratação	pública,
seria:

Objetiva,	não	distorcendo	a	concorrência,	por	não	se	situar	no	plano	dos	critérios
primários	 de	 adjudicação,	 mas	 num	 plano	 secundário	 da	 mesma,	 atuando
somente	 quando	 ocorresse	 identidade	 das	 propostas	 e	 suas	 variáveis	 (ceteris
paribus);
Promotora	de	uma	discriminação	positiva	adequada	e	proporcional,	nos	 termos
do	n.º	2	do	artigo	18.º	 e	do	n.º	2	do	artigo	266.º	da	CRP,	 face	ao	princípio	da
igualdade,	consagrado	no	artigo	13.º	da	CRP	e	no	artigo	2.º	do	Tratado	da	União
Europeia	 (doravante,	 referido	 como	 “TUE”),	 dado	 uma	 situação	 de
discriminação	apenas	no	culminar	do	procedimento	de	adjudicação	e	em	hipótese
de	igualdade	das	propostas	(ex	aequo).

4	Conclusão



O	 tratamento	 normativo	 conferido	 ao	 critério	 de	 desempate	 em	 procedimentos
concorrenciais	pré-contratuais	difere,	em	grande	medida,	no	ordenamento	português	e
brasileiro.

Conforme	expendido	supra,	a	legislação	brasileira	é	profícua	no	sentido	de	utilizar	um
eventual	 empate	 como	 mote	 para	 inserção	 de	 critérios	 que	 promovam	 objetivos
secundários	 na	 contratação	 pública.	Nessa	 linha,	 primeiro	 previa,	 como	 critérios	 de
desempate,	 parâmetros	 de	 que	 promovem	 a	 indústria	 nacional	 e	 avançou	 para	 a
previsão	do	empate	 ficto	 e	da	margem	de	preferência.	Como	esse	 recurso,	pretende
privilegiar	outros	valores	que	também	são	caros	à	República	Federativa	do	Brasil.	Na
linha	 do	 que	 foi	 apresentado,	 vislumbra-se	 que	 o	 empate	 ficto	 e	 a	 margem	 de
preferência	estimulam	o	desenvolvimento	sustentável,	o	desenvolvimento	de	micro	e
pequenas	empresas,	e	outros	fatores	sociais,	econômicos	e	ambientais.

A	 legislação	portuguesa,	por	 sua	vez,	 somente	 tem	solução	expressa	para	o	caso	de
empate	em	concurso	público	urgente,	em	que	a	adjudicação	é	conferida	ao	interessado
cuja	proposta	tenha	sido	recebida	em	primeiro	lugar.	Parece-nos	que	essa	solução	se
enquadra	 no	 escopo	 da	 urgência	 do	 procedimento	 e	 guarda	 correspondência	 com	 a
necessidade	de	celeridade.	Na	mesma	linha,	na	ausência	de	regra	de	desempate	para
os	demais	concursos	cujo	critério	de	adjudicação	seja	o	preço	mais	baixo,	esse	critério
pode	ser	tomado	de	empréstimo	com	o	recurso	a	métodos	hermenêuticos.

No	entanto,	 já	para	o	caso	de	concursos	cujo	critério	de	adjudicação	seja	a	proposta
mais	vantajosa,	a	solução	apontada	acima	não	se	mostra	adequada	e	a	ela	não	se	pode
chegar	através	da	interpretação.	Propõe-se,	portanto,	recorrer	à	teleologia	que	envolve
o	 concurso	 e	 adotar,	 como	 critério	 de	 desempate,	 a	 ponderação	 decrescente	 dos
fatores	 e	 subfatores	 de	 avaliação.	 Essa	 tarefa,	 por	 certo,	 fica	 a	 cargo	 do	 júri	 do
concurso.

Esgotados	 esses	primeiros	 expedientes	de	desempate	 sem	que	o	 impasse	 tenha	 sido
solucionado,	 pode-se	 recorrer,	 na	 linha	 dos	 objetivos	 traçados	 pela	 Diretiva
2014/24/UE,	 à	 preferência	 a	 ser	 atribuída	 às	 pequenas	 e	 médias	 empresas	 ou	 a
empresas	que	empreguem	pessoas	com	deficiência.

Essas	 soluções	 se	mostram	 pertinentes	 diante	 da	 ausência	 de	 critérios	 explícitos	 na
legislação.	 No	 entanto,	 em	 tempos	 em	 que	 se	 discute	 a	 transposição	 da	 Diretiva
2014/24/UE	 em	 Portugal,	 deve-se	 ousar	 em	 ir	 além	 e	 utilizar,	 ademais	 de	 outros
expedientes,	 o	 critério	 de	 desempate	 como	 instrumento	 para	 promoção	 dos	 valores
explicitados	na	Diretiva.	Para	tanto,	o	modelo	brasileiro	pode	lançar	luzes	a	esse	novo
desafio	que	se	coloca.



A	 margem	 de	 preferência	 utilizada	 no	 Brasil	 para	 valorização	 de	 produtos
manufaturados	no	país	e	de	serviços	nacionais	não	poderá	ser	aplicada	com	o	mesmo
objetivo.	 Em	 razão	 da	 liberdade	 de	 circulação	 de	 bens	 e	 serviços,	 da	 promoção	 do
mercado	 único,	 e	 em	 especial,	 da	 proibição	 da	 discriminação	 em	 razão	 da
nacionalidade,	nos	termos	do	artigo	2.º	do	Tratado	da	União	Europeia,	do	artigo	18.º
do	Tratado	de	Funcionamento	da	União	Europeia	e	do	n.º	2	do	artigo	21.º	da	Carta
dos	Direitos	Fundamentais	da	União	Europeia,	não	é	possível	estabelecer	privilégios
para	a	indústria	nacional	no	contexto	português.	No	entanto,	o	instituto	da	margem	de
preferência	poderá	ser	utilizado	para	favorecer	os	valores	encartados	na	nova	Diretiva.
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O	modelo	das	Organizações	Sociais

Marina	Baraças	Figueiredo*,	†

Resumo:	O	presente	artigo	visa	a	apresentar	a	forma	de	gestão	de	serviços	e
bens	 públicos,	 realizada	 por	meio	 dos	 contratos	 de	 gestão,	 firmados	 entre
pessoas	 jurídicas	 privadas,	 sem	 fins	 lucrativos,	 –	 qualificadas	 como
Organizações	 Sociais	 –	 e	 o	 Poder	 Público,	 em	 atividade	 de	 fomento.
Detendo-se	na	análise	de	metas	propostas,	resultados	alcançados,	controles,
e	 adequações	 para	 se	 aperfeiçoar	 as	 atividades	 realizadas,	 pretende-se
demonstrar	 o	 êxito	 verificado	 nas	 experiências	 das	 parcerias	 entre	 o
Governo	do	Estado	de	São	Paulo	e	as	Entidades	do	Terceiro	Setor	por	ele
qualificadas	como	Organizações	Sociais	de	Cultura.
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Abstract:	This	paper	has	as	objective	to	present	a	model	of	management	of
public	 services	 and	 goods,	 developed	 by	 management	 contracts	 reached
among	 private	 and	 non-profit	 legal	 firms	 –	 referred	 here	 as	 Social
Organizations	–	and	the	Public	Sector,	in	promotional	activities.	Focusing	in
the	 analysis	 of	 proposed	 goals,	 results	 reached,	 controls	 and	 adjustments
made	 to	 improve	 the	 performed	 activities,	 it	 intends	 to	 demonstrate	 the
success	 achieved	 in	 the	 partnerships	 among	 the	 São	 Paulo	 State
Government	 and	 the	Entities	of	 the	Third	Sector	qualified	by	 the	State	 as
Social	Organizations	of	Culture.
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1	Introdução



A	 qualificação	 de	 entidades	 como	 “organizações	 sociais”	 na	 esfera	 federal	 foi
regulamentada	pela	Lei	nº	9.637,	de	15	de	maio	de	1998.

Em	1º	de	dezembro	do	mesmo	ano,	muitos	de	seus	dispositivos	foram	questionados
em	ação	direta	de	inconstitucionalidade	ajuizada	pelo	Partido	dos	Trabalhadores	(PT)
e	pelo	Partido	Democrático	Trabalhista	(PDT).

Trata-se	 da	ADIn	 nº	 1.923-5/DF,	 cujo	 pedido	 de	 concessão	 de	medida	 cautelar	 foi
indeferido	por	maioria,	 em	Sessão	Plenária	do	Supremo	Tribunal	Federal,	 em	1º	de
agosto	 de	 2007.	 Foram,	 portanto,	 mantidos	 os	 efeitos	 da	 Lei	 nº	 9.637/98,	 a	 qual
continuou	a	ser	aplicada.

Quanto	ao	mérito	da	ação	direta	de	inconstitucionalidade,	este	começou	a	ser	julgado
em	2011,	mas,	após	dois	votos,	houve	pedido	de	vista.

Durante	 todos	 esses	 anos,	 uma	 série	 de	 entidades	 sem	 fins	 lucrativos	 receberam	 o
título	de	Organização	Social	(OS),	firmaram	contratos	de	gestão	com	o	Poder	Público,
e	atuaram	na	gestão	de	serviços	e	atividades	de	interesse	público.	Durante	todos	esses
anos,	 as	 Organizações	 Sociais	 desenvolveram-se	 em	 uma	 situação	 de	 insegurança
jurídica1.

Até	que,	finalmente,	elas	voltaram	à	pauta	do	Supremo	Tribunal	Federal,	o	qual,	em
16	 de	 abril	 de	 2015,	 julgou	 a	ADIn	 nº	 1.923-5/DF	 como	 parcialmente	 procedente,
reconhecendo	a	constitucionalidade	do	modelo	das	Organizações	Sociais.

É	nesse	sentido	que	o	presente	trabalho	pretende	esclarecer	o	que	são	as	Organizações
Sociais,	 como	 elas	 se	 relacionam	 com	 o	 Poder	 Público,	 e	 como	 o	 seu	 modelo	 de
gestão	 vem	 demonstrando-se	 eficiente	 para	 o	 desenvolvimento	 de	 atividades	 de
interesse	público.

2	Organizações	Sociais

2.1	Panorama	histórico

Em	 1986,	 no	 Reino	 Unido,	 o	 governo	 de	Margareth	 Thatcher	 criou	 os	 “quangos”
(quasi	 autonomus	 non-governamental	 organizations)	 para	 operarem	 em	 certas
atividades	 de	 responsabilidade	 estatal,	 como	 a	 cultura,	 a	 saúde	 e	 a	 educação.	 O
modelo	revelou-se	muito	eficaz2	e	pelo	mundo	todo	foram	disseminadas	instituições
que,	por	meio	de	 relação	 contratual	 com	o	Estado,	 recebiam	 recursos	públicos	para
atuarem	em	áreas	sociais.



No	Brasil	dos	anos	1990,	o	contexto	neoliberal	 também	propulsionou	a	absorção	de
serviços	 não-exclusivos3	 do	 Estado	 por	 um	 setor	 público	 não-estatal4,	 em	 prol	 do
cidadão.	Tal	política,	denominada	“publicização”,	 foi	prevista	pelo	Plano	Diretor	da
Reforma	 do	Aparelho	 do	 Estado,	 iniciada	 no	Governo	Collor	 e	 implementada	 pelo
Governo	Fernando	Henrique	Cardoso	(1995-1998	e	1999-2002).

Nesse	 novo	 paradigma	 de	Estado	 identifica-se	 a	 promoção	 da	 ação	 pública	 fora	 do
aparato	 burocrático	 estatal,	 contando	 com	 a	 assistência	 e	 atividade	 de	 fomento	 do
Estado,	porém	incentivando	a	participação	direta	da	comunidade,	 isto	é,	a	 iniciativa
privada.	 Diante	 das	 crescentes	 necessidades	 da	 coletividade	 e	 em	 razão	 das	 novas
atuações	 administrativas,	 o	 Estado	 Moderno	 passa	 a	 assumir	 atividades	 mais
complexas	 e,	 para	 isso,	 começa	 a	 recorrer	mais	 à	 colaboração	 de	 outros	 entes	 para
desempenhar	funções	de	interesse	público.

Nesse	 contexto,	 o	 extinto	 Ministério	 da	 Administração	 Federal	 e	 da	 Reforma	 do
Estado	 –	 MARE	 –	 propôs	 a	 qualificação	 de	 “Organização	 Social”	 a	 entidades
privadas	as	quais	assumiriam	a	gestão	de	bens	e	serviços	públicos.	A	nova	forma	de
parceria	 entre	o	ente	privado	e	o	Poder	Público,	 idealizada	por	Luiz	Carlos	Bresser
Pereira,	 então	 titular	 do	 MARE,	 foi	 aprovada	 em	 21	 de	 setembro	 de	 1995,	 pela
Câmara	da	Reforma	do	Estado5.

Assim,	por	meio	da	Medida	Provisória	nº	1.591,	de	09	de	outubro	de	1997,	convertida
na	 Lei	 nº	 9.637,	 em	 15	 de	 maio	 de	 1998,	 foi	 instituída	 a	 qualificação	 federal	 das
“organizações	sociais”.

2.2	Lei	federal	e	lei	do	estado	de	São	Paulo

A	 expressão	 Organização	 Social	 (OS)	 designa	 uma	 qualificação	 concedida	 pela
União,	Estados,	Distrito	Federal	e	Municípios	às	pessoas	jurídicas	de	direito	privado,
sem	fins	lucrativos6	(v.g.	associações	e	fundações),	cujas	atividades	sejam	dirigidas	a
áreas	de	interesse	público	apontadas	nas	leis	do	respectivo	ente	federativo.

No	 âmbito	 federal,	 o	 tema	 é	 tratado	 principalmente	 pela	 Lei	 nº	 9.637/98,	 podendo
habilitar-se	para	requerer	o	título	jurídico7	de	OS	as	entidades	cujo	objeto	social	seja
dirigido	às	seguintes	áreas:	ensino,	pesquisa	científica,	desenvolvimento	tecnológico,
proteção	e	preservação	do	meio	ambiente,	cultura	e	saúde.

Referida	lei	não	é	nacional,	mas	pode	servir	de	modelo	para	Estados	e	Municípios	que
queiram	 adotar	 essa	 nova	 forma	 de	 parceria	 em	 sua	 administração.	 Para	 tanto,	 as



unidades	federativas	deverão	aprovar	suas	próprias	 leis,	respeitando	regras	gerais	de
competência	 privativa	 da	 União	 –	 como	 as	 que	 se	 referem	 à	 licitação	 e	 matéria
financeiro-orçamentária.

Há	 uma	 grande	 aceitação	 do	 modelo	 das	 OSs	 pelas	 ordens	 jurídicas	 parciais,	 tais
como	Estados	e	Municípios.	No	caso	do	Estado	de	São	Paulo,	a	Lei	Complementar	nº
846/98	é	mais	 restritiva	do	que	a	 lei	 federal,	vez	que	confere	poderes	ao	Executivo
Estadual	para	qualificar	como	OSs	as	entidades	atinentes	apenas	aos	ramos	da	saúde
e/ou	da	cultura,	atendidos	os	pressupostos	legais8.

Tanto	 no	 plano	 federal,	 como	 estadual,	 as	 entidades	 que	 obtiverem	 o	 título	 de
Organização	 Social	 têm	 a	 possibilidade	 de	 celebrar	 uma	 parceria	 com	 o	 Poder
Público,	 para	 fomento	 e	 execução	 de	 atividades	 de	 interesse	 público,	 por	 meio	 de
contrato	de	gestão.

As	 Organizações	 Sociais	 gozam	 de	 autonomia	 administrativa	 e	 financeira	 e	 não
integram	 a	 Administração	 Pública,	 uma	 vez	 que	 são	 pessoas	 jurídicas	 de	 direito
privado.	Não	obstante,	estão	submetidas	a	controles	típicos	do	Estado,	pois	recebem
determinados	benefícios	do	Poder	Público	para	a	realização	de	seus	fins.

2.3	Habilitação	e	aprovação	da	qualificação

As	 pessoas	 jurídicas	 que	 desejam	 ser	 rotuladas	 como	Organização	 Social	 precisam
atender	às	condições	enumeradas	na	Lei9,	e	esse	processo	necessário	à	qualificação	é
denominado	habilitação.	Encaixando-se	nas	áreas	 sociais	estabelecidas,	 a	 instituição
necessita	 comprovar	 o	 registro	 de	 seu	 ato	 constitutivo10	 e	 ser	 aprovada	 quanto	 aos
critérios	de	conveniência	e	oportunidade	por	autoridade	do	Poder	Público.

O	ato	constitutivo	da	entidade	deverá	prever:	(i)	a	natureza	social	de	seus	objetivos;
(ii)	 a	 finalidade	 não-lucrativa;	 (iii)	 a	 existência	 de	 um	 Conselho	 de
Administração11	 como	 órgão	 de	 deliberação	 superior,	 com	 participação	 de
representantes	do	Poder	Público12	e	membros	da	comunidade;	(iv)	a	presença	de	uma
Diretoria13	 como	 órgão	 de	 direção,	 com	 composição	 e	 atribuição	 próprias;	 (v)	 a
obrigatoriedade	de	publicação	anual,	no	Diário	Oficial14,	dos	relatórios	financeiros	e
dos	relatórios	de	execução	do	contrato	de	gestão;	(vi)	a	aceitação	de	novos	associados,
em	caso	de	associação	civil,	na	forma	do	estatuto;	(vii)	a	proibição	de	distribuição	de
bens	ou	de	parcela	do	patrimônio	 líquido	em	qualquer	hipótese;	e	 (viii)	em	caso	de
extinção	 ou	 desqualificação,	 a	 previsão	 de	 incorporação	 integral	 de	 patrimônio,
legados,	 doações,	 ou	 excedentes	 financeiros	 decorrentes	 de	 suas	 atividades,	 ao



patrimônio	de	outra	organização	social	qualificada,	na	proporção	dos	recursos	e	bens
por	estes	alocados.

Além	 do	 conjunto	 de	 disposições	 legais	 que	 devem	 constar	 do	 ato	 constitutivo	 da
entidade	 candidata	 à	 qualificação	 como	 OS,	 é	 necessário	 que	 autoridade	 pública
competente	 lhe	 conceda	 aprovação	 relativa	 aos	 critérios	 de	 conveniência	 e
oportunidade.

No	 tocante	às	Organizações	Sociais	da	esfera	 federal,	 a	 autoridade	competente	para
aprovar	a	qualificação	é	o	Ministro	ou	titular	de	órgão	supervisor	ou	regulador	da	área
de	 atividade	 correspondente	 ao	 seu	 objeto	 social	 e	 o	 Ministro	 do	 Planejamento,
Orçamento	e	Gestão15.

Quanto	às	OSs	do	Estado	de	São	Paulo,	o	parecer	favorável,	quanto	à	conveniência	e
oportunidade	 de	 sua	 qualificação,	 compete	 ao	 Secretário	 de	 Estado	 da	 área
correspondente	e	ao	Secretário	da	Administração	e	Modernização	do	Serviço	Público.

A	 aprovação	 da	 qualificação	 da	 entidade	 como	 Organização	 Social	 é	 um	 ato
administrativo16	 discricionário,	 quanto	 ao	 regramento,	 porque	 o	 agente	 público	 tem
certa	 liberdade	de	decisão.	A	discricionariedade	da	aprovação	é	muito	criticada	pela
doutrina,	como	trataremos	adiante.

2.4	Efeitos	jurídicos	da	qualidade	de	organização	social

Por	força	de	disposição	legal17,	as	entidades	qualificadas	como	OS	pela	União	e	pelo
Estado	 de	 São	 Paulo	 são	 automaticamente	 declaradas	 como	 entidades	 de	 interesse
social	 e	 de	 utilidade	 pública18,	 para	 todos	 os	 efeitos	 legais,	 compondo	 situações
jurídicas.

Além	deste	efeito	 imediato,	a	outorga	do	 título	pode	ser	 sucedida	de	outro	ato,	este
mediato:	 a	 celebração	 de	 contrato	 de	 gestão	 entre	 a	 Organização	 Social	 e	 o	 Poder
Público19.	 Essa	 parceria	 teria	 a	 vantagem	de	 facilitar	 a	 condução	 de	 bens	 públicos,
recursos	orçamentários	e	servidores	da	Administração	Pública,	sem	a	burocracia	a	ela
intrínseca.

2.5	Desqualificação



Se	 a	Organização	 Social	 descumprir	 as	 disposições	 do	 contrato	 de	 gestão,	 o	 Poder
Público	 tem	o	condão	de	desqualificá-la20.	Com	 intuito	de	assegurar	 à	 entidade	 seu
direito	de	ampla	defesa,	um	processo	administrativo	antecederá	o	ato	administrativo
de	 desqualificação.	 Tendo	 em	 conta	 o	 contraditório	 e	 o	 devido	 processo	 legal,	 os
dirigentes	da	OS	responderão,	 individual	e	solidariamente,	pelos	danos	ou	prejuízos
decorrentes	de	sua	ação	ou	omissão.

Como	consequência	da	perda	do	título,	a	lei	prevê	que	haverá	a	reversão	dos	bens	e
do	 saldo	 remanescente	 dos	 recursos	 financeiros	 cedidos	 para	 utilização	da	OS,	 sem
prejuízo	 das	 sanções	 aplicáveis.	 No	 mais,	 desqualificada,	 a	 pessoa	 jurídica	 fica
impedida	de	firmar	contrato	de	gestão	com	o	Poder	Público,	e	perde,	por	conseguinte,
a	qualidade	de	entidade	de	interesse	social	e	de	utilidade	pública.

3	Contrato	de	gestão

De	um	 lado	 do	 contrato	 de	 gestão,	 figura	 o	Estado	 –	 por	 via	 de	 órgão	 ou	 entidade
supervisora	 da	 Administração	 Pública	 direta21	 –	 como	 contratante;	 do	 outro	 lado,
como	 contratada,	 está	 a	 entidade	 (pessoa	 jurídica	 de	 direito	 privado	 sem	 fins
lucrativos)	qualificada	como	OS	para	atuação	nas	áreas	definidas	em	lei.

Por	 meio	 deste	 instrumento	 jurídico,	 a	 Organização	 Social	 absorve	 a	 gestão	 de
aparelhos	 e	 serviços	 públicos,	 os	 quais	 deverá	 administrar,	 visando	 à	 produção	 de
melhores	 resultados	 e	 pautando-se	 pelo	 condão	 da	 eficiência	 administrativa;	 para
tanto,	 o	 contrato	 de	 gestão	 permite	 que	 ela	 receba	 recursos	 financeiros,	 bens	 e
servidores,	advindos	do	Poder	Público.

3.1	Histórico	do	instituto

A	 noção	 contratual	 francesa,	 apoiada	 em	 maior	 autonomia	 administrativa,	 foi
transportada	para	o	direito	brasileiro,	sob	a	instituição	do	contrato	de	gestão.	Frise-se,
todavia,	que	a	nomenclatura	contrato	de	gestão	não	é	unívoca,	pois	se	reporta	a	mais
de	um	instituto22.

A	 primeira	 vez	 que	 se	 fez	 referência	 ao	 contrato	 de	 gestão	 no	 Brasil	 foi	 com	 a
liberação	 de	 certos	 controles	 prévios	 para	 as	 empresas	 estatais,	 concedendo-lhes
maior	eficiência	administrativa,	por	meio	do	Decreto	nº	137,	emitido	pelo	Governador
Fernando	Collor	de	Mello,	em	27	de	maio	de	1991.



A	figura	jurídica	do	contrato	de	gestão,	entretanto,	só	foi	constitucionalizada	em	04	de
junho	de	1998,	quando	da	edição	da	Emenda	Constitucional	nº	19,	a	qual	acrescentou
o	 §	 8º	 ao	 artigo	 3723	 da	 Constituição	 Federal.	 As	 Organizações	 Sociais	 não	 se
encaixam	na	Administração	indireta	–	são	privadas	–	e	assim,	nem	o	Decreto	nem	a
Emenda	 Constitucional	 supracitados	 fazem	 menção	 ao	 contrato	 firmado	 entre	 o
Estado	e	essas	instituições.

O	 Professor	 Doutor	 Gustavo	 Henrique	 Justino	 de	 Oliveira	 cita	 diversas	 previsões
atinentes	 ao	 contrato	 de	 gestão	 no	Brasil,	 sendo	 que,	 analisando-se	 apenas	 a	 esfera
federal,	 o	 Poder	 Público	 pode	 firmá-los	 com:	 (i)	 Serviços	 Sociais	 Autônomos;	 (ii)
Agências	 Reguladoras;	 (iii)	 Organizações	 Sociais;	 (iv)	 Agências	 Executivas;	 e	 (v)
determinados	Órgãos	Administrativos24.

Conforme	a	divisão	conceitual	de	Celso	Antônio	Bandeira	de	Mello25,	os	contratos	de
gestão	 podem	 ser	 pactuados	 entre	 sujeitos	 integrantes	 do	 próprio	 aparelho
administrativo	 do	 Estado;	 ou	 entre	 o	 Estado	 e	 as	 Organizações	 Sociais,	 não	 tendo
nada	 a	 ver	 com	 os	 do	 outro	 grupo.	 Sobre	 a	 última	 modalidade	 mencionada,
apresentada	pelo	governo	federal	por	meio	da	Lei	nº	9.637,	de	15	de	maio	de	1998,	é
que	se	atém	o	presente	estudo.

Nas	 letras	 dessa	 lei,	 o	 contrato	 de	 gestão	 é	 definido	 como	 “o	 instrumento	 firmado
entre	o	Poder	Público	e	a	entidade	qualificada	como	organização	social,	com	vistas	à
formação	de	parceria	entre	as	partes	para	fomento	e	execução	de	atividades”26.	Celso
Antônio	Bandeira	de	Mello	critica	esse	enunciado,	uma	vez	que	o	contrato	não	é	o
mesmo	 que	 o	 instrumento	 no	 qual	 está	 vertido;	 no	 mais,	 o	 termo	 “parceria”	 não
estaria	bem	elucidado,	impossibilitando	a	determinação	do	tipo	de	colaboração	entre	o
Poder	Público	e	a	entidade	na	realização	de	empreendimento27.

3.2	Natureza	jurídica

A	doutrina	não	é	uníssona	em	se	tratando	da	natureza	jurídica	do	contrato	de	gestão.
O	 instituto	 possui	 traços	 particulares	 que	 o	 enquadram	 ora	 num	 regime	 jurídico
contratual,	ora,	convenial28.

Uma	das	 vertentes	 –	 da	 qual	 fazem	parte	Celso	Antônio	Bandeira	 de	Mello,	 Sílvio
Luís	Ferreira	da	Rocha,	e	Tarso	Cabral	Violin	–	encara	o	contrato	de	gestão	como	um
contrato	 administrativo.	 Bandeira	 de	 Mello	 faz	 a	 ressalva	 de	 que	 deveria	 haver
licitação	para	que	a	OS	contratasse	 com	o	Poder	Público,	de	 forma	a	 resguardar	os
princípios	 administrativos	da	 impessoalidade	 e	da	moralidade,	 inerentes	 ao	 contrato



administrativo29.

Na	mesma	linha	de	entendimento,	Sílvio	Rocha	pontua	que	o	contrato	de	gestão	deve
seguir	 os	 princípios	 administrativos,	 além	 dos	 subjacentes	 da	 supremacia	 e
indisponibilidade	do	 interesse	público.	O	regime	seria	predominantemente	público	e
existiriam	 cláusulas	 exorbitantes	 nos	 contratos	 de	 gestão.	 Para	 ser	 um	 contrato
administrativo,	 ficaria	 faltando	 ao	 contrato	 de	 gestão	 o	 direito	 ao	 equilíbrio
econômico	financeiro,	uma	vez	que	a	OS	não	exerce	atividade	lucrativa.	Apesar	disso,
essas	entidades	teriam	direito	ao	ressarcimento	em	casos	de	aumento	de	encargos	no
contrato	de	gestão	por	parte	da	Administração30.

Tarso	Cabral	Violin	leva	em	conta	o	fato	de	que	os	interesses	das	partes	do	contrato	de
gestão	 são	 contraditórios,	 pois	 o	 Poder	 Público	 pagará	 a	 OS	 para	 que	 esta	 realize
determinado	serviço.	Ademais,	as	prerrogativas	da	Administração	Pública,	existentes
nos	 contratos	 administrativos,	 estão	 presentes.	 Reputa	 que,	 não	 obstante	 possua
características	 próprias,	 e	 tenha	 semelhanças	 com	 os	 convênios,	 estes	 não	 estariam
hábeis	 para	 instrumentar	 a	 relação	 do	 Estado	 com	 as	OSs,	 dada	 a	 importância	 dos
serviços	por	elas	realizados31.

De	outro	lado,	há	autores	que	tendem	a	pensar	o	contrato	de	gestão	por	um	viés	mais
cooperativo.	Hely	Lopes	Meirelles	 atesta	que	pelo	 fato	de	o	 contrato	de	gestão	não
conter	 interesses	 contraditórios,	 não	 há	 que	 ser	 falar	 em	 contratos	 propriamente
ditos32.

Maria	Sylvia	Di	Pietro33	entende	que,	em	termos	de	natureza	jurídica,	o	contrato	de
gestão	guarda	mais	semelhanças	com	os	convênios	e	os	termos	de	parceria34	do	que
com	 os	 contratos.	 José	 dos	 Santos	 Carvalho	 Filho35	 e	 Eduardo	 Szazi	 compactuam
com	esse	pensamento.

Para	 Eduardo	 Szazi,	 o	 contrato	 de	 gestão	 tem	 essência	 de	 convênio,	 apesar	 de	 seu
nome,	porque	existe	cooperação	mútua	e	reciprocidade	de	interesses	na	relação	pela
qual	o	Poder	Público	designa	recursos	à	OS,	sem	processo	 licitatório,	determinando
prerrogativas	e	deveres	da	entidade,	e	controlando-36.

Semelhante	é	a	posição	de	Marçal	Justen	Filho,	o	qual	afirma	o	caráter	consensual	dos
contratos	 de	 gestão,	 admitindo	 que	 poderiam	 ser	 convênios	 ou	 contratos
organizacionais	 ou	 associativos.	 Ele	 pondera	 que,	 por	 comportar	 uma	 variedade	 de
figuras	 jurídicas,	o	regime	a	ser	aplicado	ao	contrato	de	gestão	deverá	conformar-se
com	o	caso	concret37.

Diogo	 de	 Figueiredo	 Moreira	 Neto	 também	 aproxima	 o	 contrato	 de	 gestão	 dos



convênios,	 considerando	 que	 há	 uma	 “expansão	 legalmente	 admitida	 da	 autonomia
gerencial	de	uma	entidade	ou	de	órgão	participante”.	Arremata	classificando-os	como
“acordos	de	programa”,	pertencentes	ao	grupo	de	“atos	administrativos	complexos”38.

Não	existem,	portanto,	apenas	as	categorias	contrato	administrativo	ou	convênio,	para
se	 referir	 ao	 contrato	 de	 gestão,	 devido	 a	 suas	 peculiaridades.	 Egnon	 Bockmann
Moreira	 acredita	 que	 o	 contrato	 de	 gestão	 seria	 um	 “acordo	 cooperativo
funcionalizado”,	 em	 razão	 de	 projetar	 o	 alcance	 de	 fim	 público,	 e	 não	 envolver
interesses	contrapostos,	prestações	equivalentes,	ou	distribuição	de	riqueza.	Ademais,
a	 proposta	 do	 contrato	 de	 gestão	 poderia	 ser	 elaborada	 de	 forma	 consensual	 pelo
Poder	 Público	 e	 a	 OS,	 o	 que	 não	 estaria	 de	 acordo	 com	 um	 regime	 precisamente
contratual39.

O	entendimento	do	Professor	Gustavo	Justino	de	Oliveira	 levou	em	conta	as	 razões
pelas	 quais	 o	 contrato	 de	 gestão	 não	 se	 encaixaria	 no	 gênero	 dos	 contratos
administrativos	 e	 tampouco	 no	 dos	 convênios.	Não	 seria	 possível	 falar	 em	 contrato
administrativo,	uma	vez	que	não	haveria	contraposição	de	interesses,	mas	cooperação
e	colaboração	das	partes,	a	fim	de	perseguirem	um	fim	comum.	Estaria	afastado	ainda
o	caráter	de	convênio,	pois	o	contrato	de	gestão	tem	maior	estabilidade	e	tende	a	ser
executado	 integralmente.	 Assim,	 o	 contrato	 de	 gestão	 seria,	 em	 sua	 essência,	 um
“acordo	administrativo	organizatório	e	colaborativo”.

O	conceito	desta	figura	jurídica	é	apresentado	de	forma	ideal	por	Justino	de	Oliveira
em	sua	tese	de	doutoramento,	a	saber:

No	 sistema	 administrativo	 brasileiro,	 o	 contrato	 de	 gestão	 tem	 natureza
jurídica	 de	 acordo	 administrativo,	 visando	 basicamente	 a	 disciplinar
relações	 entre	 órgãos	 e	 entidades	 administrativas	 ou	 entre	 Administração
pública	 e	 organizações	 privadas	 sem	 fins	 lucrativos,	 cujo	 objeto	 é	 o
desenvolvimento	 programado	 de	 uma	 atividade	 administrativa	 sob	 um
regime	 de	 cooperação	 ou	 de	 colaboração	 entre	 os	 envolvidos,	 a	 partir	 de
bases	 previamente	 negociadas,	 podendo	 o	 ordenamento	 jurídico	 conferir
efeitos	vinculantes	aos	compromissos	eventualmente	firmados40.

3.3	Conteúdo

O	contrato	de	gestão	deverá	discriminar	as	atribuições,	responsabilidades	e	obrigações
das	partes	contratantes41.	Igualmente,	devem	ser	especificados	no	contrato	de	gestão:
o	 programa	de	 trabalho	 proposto	 pela	OS,	 suas	metas	 e	 prazos	 para	 a	 execução	 do



mesmo,	 e	 indicadores	 de	 qualidade	 e	 produtividade	 que	 permitam	 o	 controle	 do
resultado42.	Do	mesmo	modo,	é	necessário	fixar	critérios	e	limites	para	a	despesa	com
remuneração	e	vantagens	de	dirigentes	e	empregados	da	OS,	percebidas	no	exercício
de	suas	funções43.

Geralmente,	 constam	 no	 contrato	 de	 gestão	 as	 seguintes	 cláusulas:	 do	 objeto;	 das
obrigações	 e	 responsabilidades	 da	 contratada;	 das	 obrigações	 da	 contratante;	 da
avaliação;	do	acompanhamento;	do	prazo	de	vigência;	dos	 recursos	 financeiros;	das
condições	 de	 pagamento;	 da	 alteração	 contratual;	 da	 rescisão;	 das	 penalidades;
disposições	finais;	da	publicação;	e	do	foro.

Anote-se	que	o	contrato	de	gestão	será	elaborado	de	comum	acordo	entre	as	partes,
observando	os	princípios	de	direito	público:	 legalidade,	 impessoalidade,	moralidade,
publicidade44,	economicidade45.	A	Lei	Complementar	nº	846/98	prevê	que	devem	ser
respeitados	os	princípios	inscritos	no	artigo	37	da	Constituição	Federal46	e	no	artigo
111	da	Constituição	Estadual47.

O	Conselho	de	Administração	da	OS	deverá	 aprovar	 o	 contrato	de	gestão,	 que,	 em
seguida,	 será	 submetido	 ao	 Ministro	 de	 Estado	 ou	 autoridade	 supervisora	 da	 área
correspondente	 à	 atividade	 fomentada,	 no	 caso	 das	 OSs	 qualificadas	 na	 esfera
federal48;	e	ao	Secretário	de	Estado	da	área	competente,	no	caso	das	OSs	do	Estado	de
São	Paulo49.

Essas	mesmas	 autoridades	 públicas	 devem	 definir	 demais	 cláusulas	 necessárias	 aos
contratos	de	gestão	de	que	forem	signatários50.

3.4	Execução	e	fiscalização

Após	 a	 assinatura	 do	 contrato	 de	 gestão,	 a	 Organização	 Social	 terá	 um	 prazo	 de
noventa	 dias	 para	 publicar	 regulamento	 próprio,	 com	previsão	 dos	 procedimentos	 a
serem	adotados	para	a	contratação	de	obras	e	serviços	e	para	compras,	com	o	uso	de
recursos	advindos	do	Poder	Público51.

A	execução	do	contrato	de	gestão	pressupõe	o	cumprimento	de	suas	cláusulas.	Nesse
sentido,	 a	 OS	 desempenhará	 atividade	 social	 descrita	 em	 seu	 estatuto,	 em
concordância	 com	 o	 programa	 de	 trabalho	 ajustado	 pelas	 partes,	 o	 que	 significa
basicamente	o	alcance	de	metas	dentro	de	prazo	estipulado.

De	 fato,	 ao	 término	 de	 cada	 exercício,	 ordinariamente,	 ou	 a	 qualquer	 momento,



conforme	 recomende	 o	 interesse	 público,	 a	 entidade	 qualificada	 como	 OS	 deverá
apresentar	 relatório	 pertinente	 à	 execução	 do	 contrato	 de	 gestão,	 contendo
comparativo	 específico	 das	 metas	 propostas	 com	 os	 resultados	 alcançados,
acompanhado	da	prestação	de	contas	correspondente	ao	exercício	financeiro52.

Esse	 relatório	 deve	 ser	 submetido	 ao	 órgão	 signatário	 do	 contrato	 –	 supervisor	 ou
regulador	da	área	de	atividade	fomentada	pela	OS	–	o	qual	foi	um	dos	responsáveis
pelo	ato	discricionário	de	aprovação	da	qualificação	da	associação	ou	fundação.

A	 autoridade	 supervisora	 da	 área	 de	 atuação	 da	 organização	 social	 designará	 uma
comissão	de	avaliação,	constituída	de	especialistas	de	notória	capacidade	e	adequada
qualificação,	 que	 lhe	 emitirá	 um	 relatório	 conclusivo	 acerca	 da	 averiguação	 quanto
aos	resultados	atingidos	pela	organização.

Nesse	passo,	Sílvio	Luís	Ferreira	Rocha	acrescenta	que:

O	 direito	 ao	 acompanhamento	 da	 execução	 do	 contrato	 não	 se	 esgota	 na
fiscalização	das	atividades	da	organização	social,	mas	compreende	ainda,	o
poder	 de	 orientar,	 intervir53,	 interromper	 e	 aplicar	 penalidades	 quando	 as
atividades	estiverem	sendo	desempenhadas	em	desacordo	com	o	contrato54.

Essas	 providências	 são	 excepcionais	 e	 tem	 o	 intuito	 de	 salvaguardar	 o	 interesse
público.

Se,	na	fiscalização,	for	verificada	qualquer	irregularidade	ou	ilegalidade	na	utilização
dos	 recursos	 ou	 bens	 públicos	 pela	 OS,	 as	 autoridades	 competentes	 notificarão	 o
Tribunal	 de	Contas	 da	União,	 sob	 pena	 de	 responsabilidade	 solidária55.	 Se	 os	 fatos
apurados	forem	graves,	o	Ministério	Público	poderá	ser	acionado,	via	representação56.

Cumpre-se	 observar,	 nessa	 ordem	 de	 ideias,	 que	 em	 sua	 decisão	 nº	 592/1998,	 de
relatoria	 do	 Ministro	 Benjamin	 Zymle,	 o	 TCU	 firmou	 o	 entendimento	 de	 que	 as
Organizações	 Sociais	 estão	 sujeitas	 à	 prestação	 de	 contas	 sistemática,	 a	 ser
encaminhada	anualmente	ao	Tribunal	de	Contas	da	União	nos	moldes	das	entidades
da	Administração	Pública57.

Nas	OSs	 do	Estado	 de	São	Paulo,	 a	 notificação	 de	 irregularidades/ilegalidades	 será
feita	 não	 só	 ao	 Tribunal	 de	 Contas	 Estadual,	 como	 também	 ao	Ministério	 Público,
para	as	providências	relativas	aos	respectivos	âmbitos	de	atuação58.	De	mais	a	mais,	a
denúncia	 de	 irregularidades	 das	 OSs	 ao	 Tribunal	 de	 Contas	 ou	 à	 Assembleia
Legislativa,	 pode	 ser	 feita	 por	 qualquer	 cidadão,	 partido	 político,	 associação	 ou
entidade	sindical59.



Essa	 faculdade	não	 é	mencionada	na	Lei	Federal	 das	Organizações	Sociais,	 porém,
Sílvio	Luís	Ferreira	da	Rocha	entende	ser	possível	o	uso	de	ação	popular	para	controle
dos	atos	praticados	pelas	OSs,	devido	à	amplitude	do	texto	constitucional60.

Outrossim,	a	execução	do	contrato	de	gestão	depende	do	incentivo	da	Administração
Pública	 às	 atividades	 desenvolvidas	 pela	Organização	 Social.	 O	 Poder	 Público	 tem
obrigação	 de	 prover	 recursos	 orçamentários61;	 outorgar	 bens	 públicos62;	 e	 fornecer
servidores	com	ônus	para	a	origem63.

Nesse	ponto,	é	fundamental	que	os	servidores	concordem	em	se	afastar	de	cargo	que
ocupariam	ou	relação	de	emprego	de	que	seriam	titulares,	 já	que	o	Estado	não	pode
obrigá-los	 a	 prestar	 serviços	 para	 entidade	 estranha	 àquela	 na	 qual	 ingressou	 por
concurso	público64.

Demais	disso,	conforme	ditam	as	leis	federal	e	do	Estado	de	São	Paulo,	os	servidores
cedidos	só	poderão	receber	adicionais	se	exercerem	função	temporária	de	direção	ou
assessoria.

Por	 fim,	 a	OS	 estaria	 autorizada	 a	 demandar	 indenização	 por	 danos	 emergente	 em
caso	de	descumprimento	de	obrigações	da	Administração,	mas,	não	poderia	se	abster
da	execução	das	atividades	as	quais	se	propôs,	exceto	se	confirmada	impossibilidade
para	tanto65.

3.5	Extinção

O	contrato	de	gestão	extingue-se	normalmente,	por	execução,	ao	término	de	seu	prazo
de	vigência,	ou	quando	do	alcance	de	seu	objetivo,	se	a	atividade	fomentada	não	for
dotada	de	continuidade.	Também	é	possível	a	extinção	por	causas	 supervenientes66:
especialmente	pronunciadas	pela	resolução,	resilição	ou	rescisão.

Sílvio	 Rocha	 assinalou	 que	 a	 resolução	 por	 iniciativa	 da	 OS	 é	 sempre	 judicial,
enquanto	 aquela	 instada	 pela	 Administração	 Pública	 tanto	 pode	 ser	 judicial	 como
extrajudicial67.	A	resilição,	por	sua	vez,	pode	ser	bilateral68	ou	unilateral69.	Por	fim,
o	 termo	 rescisão	 é	 usado	 tanto	 para	 se	 referir	 à	 resolução	 como	 à	 resilição70,	 e
entende-se	como	“ruptura	de	contrato	em	que	houve	lesão.”71.

Nesse	diapasão,	o	contrato	de	gestão	poderá	ser	denunciado	a	qualquer	 tempo	e	por
qualquer	das	partes,	mediante	notificação	prévia,	ser	rescindido	por	infração	legal	ou
descumprimento	 de	 qualquer	 uma	 de	 suas	 cláusulas.	 Dentre	 as	 consequências	 da



rescisão	unilateral,	estão:	(i)	a	revogação	da	permissão	de	uso	de	bens	públicos;	e	(ii)
a	cessação	dos	afastamentos	dos	 servidores	públicos	colocados	à	disposição	da	OS;
sem	a	possibilidade	de	indenização,	salvo	na	hipótese	prevista	no	§	2º	do	artigo	79	da
Lei	federal	nº	8.666/93.

Se	 a	 rescisão	 for	 ensejada	 pela	 Administração	 Pública,	 sem	 derivar	 de	 má	 gestão,
culpa	ou	dolo	da	Organização	Social,	o	Estado	deverá	arcar	com	os	custos	relativos	à
dispensa	do	pessoal	contratado	pela	OS,	e	com	a	quitação	das	obrigações	pendentes
assumidas	contratualmente	pela	OS	com	fornecedores	e	prestadores	de	serviços	para
execução	do	objeto	do	contrato	de	gestão.	Por	outro	giro,	se	a	denúncia	ou	rescisão	do
contrato	 de	 gestão	 advir	 da	 Organização	 Social,	 esta	 deve	 continuar	 prestando	 os
serviços	 aos	 quais	 se	 obrigou	 pelo	 período	 de	 tempo	 determinado	 na	 relação
contratual	 com	o	Estado.	 Igualmente,	 a	OS	 terá	um	prazo	desde	a	data	da	 rescisão,
para	quitar	suas	obrigações	e	prestar	contas	de	sua	gestão	ao	Poder	Público.

4	Análise	crítica	da	legislação	federal	aplicável	às	Organizações	Sociais

A	doutrina	questiona	uma	série	de	dispositivos	da	Lei	nº	9.637/98.	José	Eduardo	Sabo
Paes	diz	que	a	lei	foi	omissa	ao	não	deixar	explícito,	em	seu	artigo	2º,	que	a	entidade
pleiteante	do	 título	de	OS	não	pode	 realizar	 atividades	 estranhas	 ao	 seu	 estatuto	ou
àquelas	referidas	no	artigo	1º	da	lei.	Para	ele,	este	detalhe	poderia	inibir	a	hipótese	de
uma	OS	atuar	no	âmbito	empresarial72.

Questiona-se	 se	 serviços	 de	 natureza	 social	 –	 que	 devem	 ser	 garantidos	 e
desempenhados	pela	Administração	Pública	–	poderiam	ser	prestados	pela	 iniciativa
privada	e	em	que	medida	o	Estado	poderia	se	esquivar	de	seus	encargos	impostos	em
sede	constitucional.

As	principais	críticas	feitas	ao	modelo	das	Organizações	Sociais,	previsto	na	referida
lei,	 estão,	 no	 entanto,	 relacionadas	 com	 a	 sua	 não	 submissão	 à	 obrigatoriedade	 de
licitação,	e	atingem:	(i)	o	ato	de	qualificação	de	entidades	como	OSs;	(ii)	o	processo
de	escolha	de	OS	para	assinatura	do	contrato	de	gestão	com	o	Poder	Público;	(iii)	as
contratações	 realizadas	 com	 recursos	 repassados	 do	 Estado;	 (iv)	 as	 contratações	 de
OSs	pelo	Poder	Público;	e	(v)	a	destinação	de	bens	públicos	às	OSs.

Analisaremos,	então,	cada	um	desses	pontos	de	forma	mais	atenta.

4.1	Os	serviços	sociais	previstos	na	lei



Um	dos	aspectos	de	divergência	acerca	da	lei	reside	na	questão	da	competência	para	a
prestação	de	serviços	sociais	cujos	segmentos	de	atividades	são	elencados	como	fins
das	 Organizações	 Sociais.	 As	 atividades	 abarcadas	 pelas	 Organizações	 Sociais	 no
âmbito	 federal	 são:	 ensino,	 pesquisa	 científica,	 desenvolvimento	 tecnológico,
proteção	e	preservação	do	meio	ambiente,	cultura	e	saúde.

Na	 concepção	 de	 alguns	 autores,	 como	Bandeira	 de	Mello73,	 saúde	 e	 educação	 são
deveres	 do	 Estado74,	 o	 qual	 deveria	 prestá-los	 diretamente,	 sem	 transpassá-los	 à
iniciativa	privada.

Renato	 Zugno75	 alega	 que	 a	 lei	 criadora	 das	 OSs	 estaria	 violando	 o	 artigo	 175	 da
Constituição	Federal76,	uma	vez	que	a	prestação	de	serviço	público	só	seria	possível
se	 exercida	 diretamente,	 ou	 por	meio	 de	 concessão	 ou	 permissão,	 sempre	mediante
licitação.

Os	 serviços	 sociais	 realizados	 nessas	 áreas	 não	 são	 privativos	 do	 Estado,	 como
querem	 alguns	 defender,	 visto	 que	 a	Constituição	 Federal	 admite	 a	 participação	 do
setor	privado.	A	atuação	nesses	objetivos	de	natureza	social	por	meio	de	 terceiros	é
uma	 alternativa	 de	 gestão	 adotada	 pelo	 Estado	 e	 não	 há	 nenhuma
inconstitucionalidade	nesse	sentido.

A	própria	Constituição	Federal	permite	que	a	assistência	à	saúde77	e	o	ensino78	sejam
desempenhados	 diretamente	 pelo	 Estado,	 por	 particulares	 ou	 em	 colaboração	 entre
Estado	e	iniciativa	privada.

Do	mesmo	modo,	não	há	restrições	constitucionais	para	que	a	esfera	privada	opere	na
preservação	cultural,	na	defesa	do	meio	ambiente	e	no	acesso	à	ciência,	e	pode	fazê-lo
sem	depender	de	concessão	ou	permissão	do	Estado.

Não	 deixando	 seu	 caráter	 de	 serviço	 público,	 as	 atividades	 sociais	 proporcionadas
pelas	 Organizações	 Sociais	 podem	 ser	 desenvolvidas	 com	 maior	 eficiência,	 e	 este
dado	deve	ser	considerado	no	contexto	de	transformação	do	Direito	Administrativo,	o
qual	não	pode	se	pautar	apenas	por	paradigmas	clássicos	de	gestão	pública,	em	que
havia	uma	“repartição	rígida	entre	o	público	e	o	privado.”79.

4.2	A	qualificação	da	entidade	sendo	ato	discricionário

Conforme	 já	 mencionado	 no	 presente	 trabalho,	 a	 discricionariedade	 do	 ato	 de
aprovação	da	qualificação	é	deveras	contestada.



Na	 visão	 de	 Bandeira	 de	 Mello,	 tal	 ato,	 desprovido	 da	 necessidade	 de	 apresentar
habilitação	 técnica	 e	 econômica,	 representa	 uma	 inconstitucionalidade	 por	 permitir
favorecimentos	 de	 toda	 a	 espécie	 e	 postergar	 os	 princípios	 constitucionais	 da
isonomia,	 e	 da	 licitação,	 previstos,	 respectivamente,	 nos	 artigos	 5º	 e	 37,	 XXI	 da
Constituição	Federal80.	Nesse	 sentido,	 defende	 a	 invalidade	 das	 qualificações	 como
OS,	que,	via	ações	populares,	poderiam	ser	derrubadas81.

A	Dra.	Beatriz	Camasmie	Curiati	Salione82	explica	que	qualificar	não	é	contratar,	mas
meramente	 conferir	 um	 título	 que	 permite	 que,	 futuramente,	 se	 firme	 o	 contrato	 de
gestão	com	o	Estado	(informação	verbal)83.

Concluímos	que	é	pertinente	pautar	a	qualificação	da	entidade	por	critérios	objetivos,
como	o	tempo	de	existência	da	entidade	e	sua	experiência,	porém	isso	seria	uma	fase
complementar	do	procedimento	de	habilitação,	 de	 forma	que	 a	 licitação	não	viria	 a
propósito.

4.3	 Escolha	 da	 organização	 social	 que	 firmará	 contrato	 de	 gestão	 com	 o	 poder
público

Como	visto	anteriormente84,	a	celebração	do	contrato	de	gestão	entre	a	Organização
Social	e	o	Poder	Público	é	ato	que	pode	suceder	a	certificação	de	Organização	Social,
propiciando	a	gestão	de	bens	públicos	de	maneira	a	obter	resultados	efetivos,	com	o
mínimo	de	dispêndios	e	delonga.

A	Administração	Pública	pode	escolher	com	quais	associações	e	fundações	privadas,
previamente	qualificadas,	manterá	vínculo	colaborativo,	 formalizado	via	contrato	de
gestão.

No	caso	de	existir	mais	de	uma	OS	apta	a	realizar	o	mesmo	objeto	social,	a	faculdade
da	Administração	de	selecionar	entidade	qualificada	com	a	qual	celebrará	o	contrato
de	gestão	deve	ser	precedida	de	licitação,	no	entendimento	de	Marçal	Justen	Filho85.
Não	 sendo	 assim,	 haveria	 um	 possível	 risco	 de	 que	 a	 escolha	 da	 entidade	 parceira
ocorresse	em	virtude	de	considerações	políticas,	ensejando	desigualdades	e	injustiças,
como	alerta	René	Chapus86.

Sílvio	Luís	Ferreira	da	Rocha87	e	Tarso	Cabral	Violin88	 são	da	opinião	de	que	deve
haver	 licitação	 para	 se	 firmar	 o	 contrato	 de	 gestão,	 exceto	 nos	 casos	 de	 dispensa	 e
inexigibilidade,	estabelecidos	em	lei.



Gustavo	 Justino	 de	 Oliveira89	 e	 Diogo	 de	 Figueiredo90	 não	 entendem	 que	 a	 não
submissão	à	 licitação	para	 tal	escolha	confluiria	para	a	perda	da	 isonomia,	uma	vez
que	 nos	 contratos	 de	 gestão	 as	 obrigações	 não	 são	 sempre	 recíprocas,	 mas
colaborativas.

É	importante	sim	que	a	escolha	da	entidade	parceira	e	do	respectivo	projeto	satisfaça
às	 necessidades	 da	 Administração	 Pública,	 esteja	 adequada	 às	 políticas	 públicas
daquela	 entidade	 federativa	que	 concedeu	a	 titulação	de	OS,	 e	 seja	 fundada	em	um
procedimento	público	impessoal.

Contudo,	é	 importante	 lembrar	as	considerações	tecidas	sobre	a	natureza	jurídica	do
contrato	de	gestão91,	o	qual,	por	não	se	encaixar	exatamente	no	regime	dos	contratos
administrativos	clássicos,	não	se	submete	ao	procedimento	licitatório	como	àqueles.

O	 contrato	 de	 gestão	 é	 acordo	 com	 cunho	 colaborativo,	 não	 é	 dotado	 de
patrimonialidade,	e,	como	declara	Gustavo	Justino	de	Oliveira,	é	“um	dos	possíveis
instrumentos	para	o	desenvolvimento	da	ação	administrativa”92,	assim,	sua	celebração
não	teria	que	atender	rigorosamente	aos	ditames	do	regime	jurídico	da	Administração
Pública.

4.4	Contratação	de	organizações	sociais	por	órgãos	e	entidades	públicas

A	Lei	nº	9.648,	de	27	de	maio	de	1998,	acrescentou	o	inciso	XXIV	ao	artigo	24	da	Lei
de	Licitações93,	de	forma	a	admitir	que	outros	órgãos	ou	entidades	do	Poder	Público
pudessem	 contratar	 Organizações	 Sociais94	 para	 a	 prestação	 de	 serviços,	 sem	 a
realização	de	licitação.

Bandeira	 de	 Mello	 desaprova	 a	 postura	 do	 legislador	 ao	 afastar	 o	 dever	 de	 licitar
sempre	que	lhe	parecer	conveniente	e	argumenta	que	o	inciso	XXIV	do	artigo	24,	da
Lei	nº	8.666/93	despreza	os	princípios	da	isonomia	e	da	razoabilidade95.

Gustavo	Justino	de	Oliveira	avalia	que	não	há	ofensa	do	legislador	ao	artigo	37,	inciso
XXI	da	Constituição	Federal96,	porque	o	dispositivo	acrescentado	à	Lei	nº	8.666/93,
que	 permite	 a	 dispensa	 de	 licitação	 para	 este	 caso	 das	 Organizações	 Sociais,	 tem
fundamento	na	atividade	de	fomento	estatal	a	associações	e	fundações	que	gozam	de
situação	especial	advinda	de	sua	relação	com	o	Poder	Público,	regulada	via	contrato
de	gestão97.



4.5	Contratações	realizadas	pelas	organizações	sociais

As	 Organizações	 Sociais	 são,	 antes	 de	 entrar	 em	 qualquer	 consideração,	 entidades
privadas,	 e	 por	 isso	 a	 elas	 não	 se	 estabelece	 a	 necessidade	 de	 licitar	 para	 contratar
empresas	prestadoras	de	serviços,	de	fornecimento,	de	bens	e	de	realização	de	obras.

Se	 tais	 contratações	 dependerem	 de	 recursos	 financeiros	 públicos,	 as	 OSs	 devem
apoiar-se	em	um	regulamento	próprio,	que	deve	ser	editado	para	tais	fins,	conforme
dispõe	o	artigo	17	da	Lei	federal	nº	9.637/9898.

Tarso	Cabral	Violin	depreende	do	 artigo	119	da	Lei	nº	8.666/9399	 a	necessidade	de
que	esse	regulamento	obedeça	às	normas	gerais	e	princípios	da	licitação,	para	não	ser
considerado	ilegal	nem	inconstitucional.

Ocorre	 que	 o	 citado	 artigo	 nada	 tem	 de	 relação	 com	 as	Organizações	 Sociais,	 pois
estas	não	fazem	parte	da	Administração	Pública	Indireta	e	tampouco	são	controladas
pela	 União	 ou	 demais	 ordens	 jurídicas	 parciais,	 visto	 que	 as	 OSs	mantêm	 com	 os
entes	federativos	uma	relação	colaborativa,	não	estando	subordinadas	a	eles.	Assim,
não	 entendo	 que	 este	 dispositivo	 legal	 interfira	 nas	 obrigações	 das	 Organizações
Sociais.

Para	 José	 Maria	 Pinheiro	 Madeira,	 o	 fato	 de	 a	 Organização	 Social	 não	 realizar
licitação	para	seus	gastos,	nem	concurso	público	para	contratação	de	pessoal	infringe
os	princípios	da	moralidade	e	da	impessoalidade100.

Nesse	sentido,	vale	 ressaltar	que	a	OS	deve	sim	submeter-se	aos	bons	princípios	da
Administração	Pública101	e	é	ideal	que	seus	procedimentos	conservem	a	essência	da
licitação,	todavia	não	haveria	sentido	em	se	negar	a	eficiência	inerente	à	possibilidade
da	OS	de	contratar	livremente.	É	importante	que	haja	observância	de	regras	do	regime
público,	desde	que	com	flexibilidade.

Não	 obstante,	 o	Decreto	 5.504,	 de	 5	 de	 agosto	 de	 2005,	 compeliu	 as	Organizações
Sociais	 a	 realizarem	 o	 certame	 licitatório	 para	 suas	 transações	 comerciais	 que
dependam	de	dinheiro	públic102.

Em	consenso	com	a	previsão	do	Decreto103,	o	Tribunal	de	Contas	da	União	concluiu:
“As	 organizações	 sociais	 estão	 sujeitas	 às	 normas	 gerais	 de	 licitação	 e	 de
administração	financeira	do	poder	público”.

O	 Professor	 Gustavo	 Justino	 de	 Oliveira	 opinou104,	 contudo,	 pela	 ilegalidade	 do
Decreto	 5.504/05	 e	 de	 sua	 aplicação	 em	 relação	 às	 OSCIPs	 (Organizações	 da



Sociedade	Civil	de	Interesse	Público).	Ele	defendeu	a	implementação	de	instrumentos
e	 mecanismos	 de	 gestão	 pública	 compartilhada,	 condigna	 da	 evolução	 da
Administração	 Pública	 brasileira,	 afastando	 a	 obrigação	 das	 OSCIPs	 de	 realizarem
licitação	em	concordância	com	a	Lei	de	Licitações	e	a	Lei	do	pregão,	para	adquirirem
bens	e	contratarem	serviços	ou	obras	junto	ao	setor	privado.

Tendo	 por	 base	 a	 linha	 de	 raciocínio	 desenvolvida	 por	 Justino	 de	Oliveira	 naquele
trabalho,	 podemos	 afirmar,	 por	 extensão,	 que	 também	 seria	 ilegal	 a	 aplicação	 de
referido	Decreto	às	Organizações	Sociais.

4.6	Bens	públicos	podendo	ser	destinados	às	organizações	sociais,	por	permissão	de
uso

Consoante	o	§	3º	do	artigo	12,	da	Lei	nº	9.637/98,	há	dispensa	de	licitação	no	repasse
de	 bens	 públicos	 às	 entidades	 qualificadas	 como	 Organizações	 Sociais,	 mediante
permissão	de	uso,	consoante	cláusula	expressa	do	contrato	de	gestão.

Francisco	de	Assis	Alves	adverte	que	o	artigo	2º	da	Lei	nº	8.666/93	determina	que	as
permissões	 da	 Administração	 Pública,	 quando	 contratadas	 com	 terceiros,	 sejam
precedidas	 de	 licitação,	 a	 não	 ser	 nos	 casos	 de	 dispensa	 ou	 inexigibilidade,
respectivamente	previstos	nos	artigos	24	e	25	da	mesma	 lei.	Esses	dispositivos,	por
sua	vez,	não	tratam	da	dispensa	de	licitação	querida	pela	lei	das	OSs	em	seu	§	3º	do
artigo	12,	podendo	ensejar	um	confronto	legal.	Se,	todavia,	essa	dispensa	de	licitação
fosse	 abarcada	 pela	 Lei	 nº	 8.666/93,	 então	 ela	 seria	 compatível	 com	 o	 regime	 das
OSs105.

Para	Tarso	Cabral	Violin106	 esse	conflito	não	existe,	pois	 a	Lei	 federal	nº	9.637/98,
sendo	posterior	e	mais	específica,	 estaria	apta	a	 indicar	novos	casos	de	dispensa	ou
inexigibilidade	 de	 licitação.	 Ele	 considera	 discutível,	 no	 entanto,	 o	 fato	 de	 as
entidades	 receberem	 bens	 públicos,	 atrelado	 ao	 fato	 de	 terem	 sido	 qualificadas	 e
firmarem	contrato	de	gestão	com	o	Estado,	sem	qualquer	procedimento	de	escolha.

Defendendo	a	constitucionalidade	desta	hipótese	de	dispensa	de	licitação	disposta	na
lei	federal	das	OSs,	Justino	de	Oliveira107	toma	por	base	o	argumento	de	que	não	há
ofensa	do	legislador	ao	artigo	37,	inciso	XXI,	da	Constituição	Federal,	pois	há	nova
previsão	 legislativa	 de	 dispensa	 de	 licitação	 legitimada	 pela	 atividade	 de	 fomento
estatal	às	Organizações	Sociais.



5	 ADIn	 nº	 1.923-5/DF:	 ação	 direta	 de	 inconstitucionalidade	 contra	 a	 lei	 nº
9.637/98

Conforme	verificado	no	início	deste	estudo,	a	ação	direta	de	constitucionalidade	em
questão	 foi	 finalmente	 julgada,	 e	 o	 modelo	 das	 OSs	 foi	 reconhecido	 como
constitucional	 por	 maioria	 de	 votos	 (7x2).	 Os	 Ministros	 Teori	 Zavascki,	 Carmen
Lucia,	Gilmar	Mendes,	Celso	de	Mello	e	Ricardo	Lewandowski	seguiram	o	voto	do
Ministro	Luiz	 Fux.	 Em	2011,	 o	Ministro	Carlos	Ayres	Britto,	 hoje	 aposentado,	 e	 o
Ministro	 Luiz	 Fux	 haviam	 emitido	 seus	 votos	 pela	 procedência	 parcial	 da	 ADIn,
propondo	 uma	modulação,	 para	 conferir	 interpretação	 aos	 artigos	 de	 acordo	 com	 a
Constituição	Federal.

Apenas	os	Ministros	Marco	Aurélio	e	Rosa	Weber	acataram	a	maior	parte	dos	pedidos
dos	autores	da	ADIn,	mas	foram	vencidos.

O	 cerne	 do	 voto	 do	 Ministro	 Luiz	 Fux,	 que	 embasou	 o	 julgamento	 e	 que	 deve
repercutir	para	a	vida	das	OSs,	está	na	interpretação	conforme	à	Constituição	à	Lei	nº
9.637/98	e	ao	art.	24,	XXIV	da	Lei	nº	8666/93,	incluído	pela	Lei	nº	9.648/98.

Em	 suma,	 deve	 haver	 objetividade	 e	 observância	 dos	 princípios	 administrativos	 (i)
nos	procedimentos	de	qualificação;	(ii)	na	celebração	do	contrato	de	gestão;	(iii)	nas
contratações	que	configuram	hipóteses	de	dispensa	de	licitação	(Lei	nº	8.666/93,	art.
24,	XXIV);	(iv)	na	outorga	de	permissão	de	uso	de	bem	público	(Lei	nº	9.637/98,	art.
12,	§	3º);	(v)	nos	contratos	a	serem	celebrados	pela	Organização	Social	com	terceiros,
com	 recursos	 públicos;	 e	 (vi)	 na	 seleção	 de	 pessoal	 pelas	 Organizações	 Sociais.
Ainda,	 o	modelo	 das	Organizações	Sociais	 não	poderá	 restringir	 os	mecanismos	de
controle	do	Poder	Público	e	outros	previstos	na	Lei108.

Com	base	nesse	julgamento,	as	entidades	que	possuem	título	de	OS	passam	a	contar
com	 maior	 segurança	 jurídica,	 visto	 que	 a	 parceria	 que	 elas	 firmam	 com	 o	 Poder
Público	para	a	gestão	de	serviços	sociais	e	de	atividades	de	interesse	público	é	agora
vista	como	constitucionalmente	adequada.

Nesse	 diapasão,	 embora	 as	 leis	 estaduais	 sobre	Organizações	Sociais	 difiram	da	 lei
federal	 e	 não	 sejam	 objeto	 da	 ADIn	 em	 discussão,	 o	 julgamento	 desta	 promoverá
reflexos	além	do	âmbito	federal.

6	Organizações	Sociais	qualificadas	pelo	governo	do	Estado	de	São	Paulo

Como	já	visto	acima,	diversos	estados	da	Federação	criaram	seus	sistemas	próprios	de



gestão	pública	por	meio	de	Organizações	Sociais,	introduzindo	alterações	no	modelo
federal.	 No	 âmbito	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo,	 só	 podem	 pleitear	 o	 título	 de	 OS	 as
associações	e	fundações	já	atuantes	nos	ramos	da	saúde	e	da	cultura,	que	preencham
os	requisitos	legais,	conforme	institui	a	Lei	Complementar	n°	846,	de	04	de	julho	de
1998,	instaurada	no	governo	Mário	Covas.

Como	 já	 apresentado,	 as	 OSs	 não	 se	 incluem	 na	 Administração	 Pública,	 todavia
sujeitam-se	 a	 certos	 controles	 estatais,	 vez	 que	 contam	 com	 benefícios	 do	 Poder
Público	para	cumprir	suas	finalidades.	As	OSs	do	Estado	de	São	Paulo	submetem-se
ao	 controle	 externo	 pela	 Assembleia	 Legislativa	 –	 com	 o	 auxílio	 do	 Tribunal	 de
Contas	do	Estado	–	e	ao	controle	interno	pelo	Poder	Executivo109.

Para	 a	 viabilização	 desses	 controles,	 ao	 término	 de	 cada	 exercício	 ou	 a	 qualquer
momento,	 se	 requisitada	 pelo	 Poder	 Público,	 de	 acordo	 com	 recomendação	 do
interesse	público,	a	OS	deve	apresentar	relatório	respeitante	à	execução	do	contrato	de
gestão,	anexando	uma	avaliação	comparativa	das	metas	propostas	com	os	resultados
obtidos,	 acompanhado	 da	 prestação	 de	 contas	 atinente	 ao	 exercício	 financeiro110.
Esses	documentos	precisam	ser	publicados	no	Diário	Oficial	do	Estado,	assim	como	o
regulamento	interno	que	dispõe	sobre	as	compras	e	a	contratação	de	obras	e	serviços,
quando	efetuados	com	recursos	advindos	do	Poder	Público111.

Como	estabelecido	no	artigo	24,	XXIV,	da	Lei	nº	8.666/93	e	reafirmado	no	artigo	6º,
§	1º,	 da	Lei	Complementar	SP	nº	 846/98,	 é	dispensável	 a	 licitação	para	 se	 celebrar
contratos	de	gestão	com	Organizações	Sociais.	Em	contrapartida,	a	Lei	Estadual	inova
em	 relação	 à	 federal,	 ao	 estabelecer	 que	 a	 celebração	 de	 contratos	 de	 gestão	 com
dispensa	 de	 licitação	 será	 precedida	 de	 publicação	 da	 minuta	 do	 instrumento
contratual	e	de	convocação	pública	das	OSs,	por	meio	do	Diário	Oficial	do	Estado,
permitindo	a	apresentação	de	todas	as	que	tenham	interesse	de	firmá-lo112.

Anote-se	 ainda,	 que	 uma	 das	 principais	 diferenças	 da	 lei	 paulista	 em	 relação	 à	 lei
federal	 foi	 quanto	 à	 composição	do	Conselho	de	Administração,	 que	 em	São	Paulo
não	conta	com	a	participação	de	representantes	do	Poder	Público.

6.1	Organizações	Sociais	de	cultura

A	 Pinacoteca	 do	 Estado,	 o	 Museu	 da	 Língua	 Portuguesa,	 o	 Museu	 do	 Futebol,	 o
Museu	 da	 Imagem	 e	 do	 Som	 de	 São	 Paulo	 (MIS-SP),	 o	 Projeto	Guri,	 a	Orquestra
Sinfônica	do	Estado	de	São	Paulo	(Osesp),	o	Complexo	Cultural	Júlio	Prestes	 (Sala
São	 Paulo)	 e	 o	 Festival	 Internacional	 de	 Inverno	 de	Campos	 do	 Jordão	 são	 apenas



alguns	exemplos	de	aparelhos,	projetos,	ou	bens	sob	gestão	de	Organizações	Sociais
de	Cultura	no	Estado	de	São	Paulo.	Daí	é	possível	perceber	que	boa	parte	da	Cultura
no	 estado	 de	 São	 Paulo	 é	 possibilitada	 pela	 ação	 das	 OSs	 qualificadas	 no	 âmbito
estadual.

6.2	Fundação	Orquestra	Sinfônica	do	Estado	de	São	Paulo

Dentre	os	exemplos	citados	acima,	a	Fundação	Orquestra	Sinfônica	de	São	Paulo	–
responsável	pela	gestão	da	Orquestra	Sinfônica	do	Estado	de	São	Paulo	(Osesp),	do
Complexo	Cultural	Júlio	Prestes	(Sala	São	Paulo),	e,	mais	recentemente,	pelo	Festival
Internacional	de	 Inverno	de	Campos	do	 Jordão	–	 serve	de	modelo	para	 a	gestão	da
cultura	no	país.

Com	 a	 instituição	 da	 Fundação	 Osesp113,	 em	 2005,	 iniciou-se	 uma	 nova	 onda	 de
transformações	na	Orquestra	Sinfônica	do	Estado	de	São	Paulo,	que	a	colocaram	num
patamar	de	excelência,	como	demonstra	o	Dr.	Fausto	Augusto	Marcucci	Arruda114	em
seu	artigo	sobre	a	experiência	da	Fundação	Osesp:

Atualmente	 (...)	 realiza	 por	 ano,	 em	 média,	 130	 (cento	 e	 trinta)
apresentações	 sinfônicas,	 100	 (cem)	 apresentações	 de	 câmara,	 turnês
nacionais	e/ou	 internacionais.	Além	dessa	 intensa	programação,	a	Osesp	é
base	para	uma	série	de	outras	 atividades	educativas	e	musicais,	 realizadas
pela	Fundação	Osesp115.

Antes	 de	 a	 Fundação	 Osesp	 assumir	 a	 gestão	 da	 Orquestra,	 esta	 era	 gerida	 pela
Secretaria	 de	 Estado	 da	 Cultura	 e	 certas	 operações	 comerciais	 só	 puderam	 ser
realizadas	porque	eram	administradas	pela	Fundação	Padre	Anchieta116,	a	qual	tinha
flexibilidade	suficiente	para	contratar	maestros,	comprar	instrumentos,	etc.

O	modelo	de	Organizações	Sociais	veio	viabilizar	 certas	 transações	que	não	 seriam
possíveis	 caso	 a	 Orquestra	 fosse	 gerida	 por	 órgão	 da	 Administração	 Indireta.	 A
Fundação	Osesp	já	vende	concertos	para	ano	seguinte	e	faz	compromissos	para	mais
além.	A	Administração	Indireta	não	conseguiria	fazer	 isso	no	regime	da	anualidade,
nem	 contratar	 nesse	 volume,	 devido	 ao	 rigor	 de	 seu	 regime.	 A	 flexibilidade	 da
Fundação	Osesp	não	 significa	abolição	do	controle,	mas	uma	ênfase	no	controle	de
resultados	–	o	controle	gerencial.

O	Dr.	 Fausto	Arruda	 é	 um	 entusiasta	 do	modelo	 das	Organizações	 Sociais	 adotado
pelo	Estado	de	São	Paulo	na	área	da	cultura:



Podemos	dizer	sem	medo	de	errar	que	após	quase	5	anos	de	trabalho	intenso
a	 Fundação	 Osesp	 foi	 a	 solução	 definitiva	 para	 antigos	 problemas
enfrentados	no	dia	a	dia	de	uma	instituição	que	requer	eficiência	e	agilidade
para	 execução	 de	 uma	 atividade	 especial	 e	 específica,	 qual	 seja	 a
administração	 de	 uma	 orquestra	 sinfônica,	 uma	 sala	 de	 concertos	 e	 uma
vasta	gama	de	projetos	conexos117.

7	Conclusão

Ante	o	exposto,	cumpre	observar	que	o	tema	apresentado	causa	polêmica	por	tratar	de
um	novo	modelo	de	gestão	pública,	com	uma	proposta	que	se	distancia	daquilo	que	o
Direito	já	está	acostumado	a	regular	e	das	políticas	e	controles	formais	e	burocráticos
adotados	pela	própria	Administração	Pública.

Frente	 às	 novas	 necessidades	 do	 mundo,	 como	 serviços	 cada	 vez	 mais
individualizados,	não	podemos	nos	ater	a	figuras	jurídicas	e	parâmetros	clássicos	de
outrora.	Devemos	ter	como	premissa	o	reconhecimento	das	mudanças	nas	demandas
sociais	e,	consequentemente,	do	papel	do	Estado,	como	ensina	Odete	Medauar:

O	 Estado	 passou	 a	 ter	 atuação	 de	 profundas	 conseqüências	 nos	 setores
econômicos	 e	 sociais	 da	 coletividade.	 A	 atuação	 no	 âmbito	 econômico
deixou	de	ser	algo	externo	e	estranho	e	passou	a	integrar	o	rol	de	funções	do
Estado,	mesmo	mantendo-se	o	princípio	da	iniciativa	privada.	Ampliaram-
se	 também	 as	 funções	 sociais	 e	 assistenciais.	 Com	 isso	 a	 máquina
administrativa	 cresceu	 em	 quantidade	 e	 complexidade.	 Floresceram
inúmeras	 entidades	 e	 associações	 privadas,	 que	 exercem	 contínua	 pressão
sobre	 os	 poderes	 estatais	 na	 busca	 de	 realização	 dos	 interesses	 que
defendem.	Tais	 transformações	no	modo	de	atuar	do	Estado	e	na	estrutura
da	sociedade	acarretam	a	atenuação	da	distância	entre	Estado	e	sociedade,
agora	 vinculados	 e	 condicionados	 por	 número	 crescente	 de	 inter-relações.
Em	 decorrência,	 a	 Administração	 vê-se	 obrigada	 a	 olhar	 para	 fora	 de	 si
mesma,	relacionando-se	de	modo	mais	intenso	com	o	entorno	social118.

A	matéria	pode	dar	ensejo	a	uma	vasta	gama	de	discussões	políticas	acerca	do	melhor
caminho	a	ser	adotado	para	o	gerenciamento	da	sociedade,	pensando-se	em	atender	o
usuário	de	forma	eficiente119	e	com	qualidade	na	prestação	de	serviços.

Tendo	 em	 conta	 que	 nem	 sempre	 as	 organizações	 estatais	 e	 a	 burocratização	 do
Estado	 conseguem	 dar	 respostas	 rápidas	 e	 eficazes	 aos	 novos	 desígnios	 da



coletividade,	 o	 desenvolvimento	 do	 Terceiro	 Setor	 e	 de	 novas	 parceiras	 entre	 a
Administração	e	o	particular	torna-se	imprescindível.

O	Doutor	Josenir	Teixeira120	aduziu	que	talvez	não	precisássemos	do	Terceiro	Setor,
da	forma	como	ele	é	feito	hoje	no	Brasil,	se	o	Governo	fosse	eficiente	na	prestação	de
seus	serviços	(informação	verbal)121.

Nesse	diapasão,	conquanto,	não	significa	que	o	Terceiro	Setor	venha	exclusivamente
suprir	 uma	 falha	 do	 Estado,	 ou	 que	 este	 simplesmente	 repasse	 serviços	 que	 estão
assegurados	constitucionalmente.	Como	bem	ponderou	a	Professora	Doutora	Regina
Pacheco122,	 não	 se	 trata	de	um	Estado-terceirizado,	mas	de	um	“Estado-rede”,	 pelo
qual	 há	 um	 nível	 grande	 de	 parceiros,	 e	 o	 Estado	 é	 o	 “catalisador”.	 A	 Professora
Regina	também	apontou	que	não	podemos	cair	em	um	debate	ideológico	de	se	somos
privatistas	ou	estatistas	(informação	verbal)123.

Anote-se,	 nesse	 sentido,	 que	 o	 Estado	 de	 bem-estar-social	 impôs	 uma	 quebra	 de
paradigmas,	 como	 o	 da	 dicotomia	público/privado.	 Eliminam-se	 as	 fronteiras	 entre
essas	 duas	 esferas,	 o	 Estado	 assume	 o	 papel	 de	 empreendedor,	 regulador	 e
fomentador,	 e	 são	 propostas	 parcerias	 que	 comportam	 modelos	 gerenciais	 –
facultando	o	planejamento	e	a	concretização	de	resultados.

As	 Organizações	 Sociais	 inserem-se	 nessa	 nova	 realidade	 e	 perfazem	 o	 que	 se
pretende	 atingir	 com	 o	 modelo	 de	 governança	 pública.	 Por	 meio	 dos	 contratos	 de
gestão,	a	parceria	que	as	OSs	realizam	com	o	Poder	Público	é	de	grande	valia,	como
atestado	no	presente	trabalho.

De	fato,	há	questões	que	poderiam	ser	aprimoradas	na	regulação	das	OSs,	mas	nem
por	isso	o	modelo	é	falho.	O	Professor	Gustavo	Justino	Oliveira	observou	que	ao	lidar
com	 a	 nova	 realidade,	 há	 uma	 tendência	 dos	 órgãos	 de	 controle	 e	 da	 própria
Administração	 Pública	 em	 impor	 aquilo	 que	 já	 sabe	 fazer,	 utilizando	 os	 mesmos
mecanismos	 e,	 por	 isso,	 quando	 verificado	 algum	 insucesso,	 este	 acaba	 sendo
atribuído	ao	modelo	em	si	e	não	ao	administrador.	(informação	verbal)124.

No	caso	em	tela,	é	como	se	os	problemas	relativos	às	Organizações	Sociais	existissem
por	 culpa	 exclusiva	 do	 legislador	 –	 daí	 a	 ADIn	 referida.	 Frise-se,	 todavia,	 que,	 se
seguido	 conforme	 a	 previsão	 legal,	 o	modelo	 tem	um	alto	 potencial	 de	 efetividade,
como	 é	 possível	 de	 se	 verificar	 na	 prática.	 Existe,	 para	 isso,	 uma	 necessidade	 de
monitoramento.

O	controle	miúdo	de	procedimentos	estabelecido	pela	rigidez	de	órgãos	fiscalizatórios
não	 resulta	 em	 serviços	 de	 qualidade,	 devendo	 ser	 complementado	 pela	 cobrança



estratégica	de	resultados,	a	qual	se	afina	com	a	nova	realidade	e	é	base	do	sistema	das
OSs125.

Sabemos	 que,	 não	 obstante	 o	 sucesso	 alcançado	 por	 muitas	 OSs,	 há	 reações	 de
conservadores	 que	 não	 admitem	 certos	 conceitos	 inovadores	 advindos	 da
parceirização	de	OSs	com	o	Poder	Público,	via	contrato	de	gestão.

Não	há	nada	de	errado	na	experimentação	de	modelos	novos,	pelo	contrário,	é	digno
de	 apreço	 que	 o	 Direito	 crie	 instrumentos	 para	 viabilizar	 o	 desenvolvimento	 da
Administração,	 a	 fim	de	 apurar	 novas	 possibilidades	 de	 gestão,	 que	 repercutam	 em
maior	eficiência	se	comparadas	com	as	atividades	realizadas	diretamente	pelo	Estado.

Destarte,	perfeitamente	cabível	que	haja	um	debate	interdisciplinar	acerca	do	modelo,
considerando	as	diversas	áreas	do	saber,	as	experiências	das	entidades	já	qualificadas,
e	 os	 profícuos	 apontamentos	 de	 seus	 gestores.	 Evidente,	 pois,	 que	 é	 impossível
discutir	 o	 modelo	 das	 OSs	 de	 forma	 isolada,	 como	 indicou	 o	 Professor	 Justino	 de
Oliveira	 (informação	 verbal)126,	 porquanto	 o	 sistema	 das	OSs	 aproxima-se	 da	 vida
social.

Por	 conseguinte,	 é	 fundamental	 discutir	 o	 modelo	 das	 OSs	 e	 políticas	 públicas	 de
modernização,	igualmente,	é	essencial	um	fortalecimento	da	capacidade	do	Estado	de
assumir	 políticas	 de	 controlar	 resultados127.	 Isso	 porque,	 de	 acordo	 com	 o	 Doutor
Josenir	 Teixeira,	 quem	 determina	 o	 grau	 de	 profundidade	 da	 parceria	 é	 o	 Estado
(informação	verbal)128.	Ele	deve	dar	diretrizes,	fiscalizar	e	avaliar.	A	entidade	privada
eventualmente	 pode	 propor	 algo	 diferente,	 dando	 início	 a	 um	 diálogo	 que	 precisa
existir.

A	partir	de	uma	visão	interdisciplinar	do	tema	apresentado,	e	levando	em	conta	que	já
percebemos	um	aprimoramento	da	 legislação	do	Estado	de	São	Paulo	 em	 relação	 à
legislação	federal	que	regula	as	OSs,	concluo	que	o	tipo	de	vínculo	estabelecido	entre
a	iniciativa	privada	e	o	Poder	Público	demanda	aplicação.

Os	 testes	na	prática	determinam	um	aprendizado	para	as	duas	partes	do	contrato	de
gestão	e,	definitivamente	este	acordo	organizatório	e	colaborativo	propicia	o	eficiente
alcance	de	resultados	com	melhor	qualidade.

Finalmente,	 declaro	 minha	 posição	 em	 defesa	 da	 parceria	 entre	 as	 Organizações
Sociais	e	o	Estado,	implementada	por	meio	do	contrato	de	gestão.	Destaco	o	êxito	das
OSs	qualificadas	no	Estado	de	São	Paulo,	 e	 em	especial	 na	 área	da	Cultura,	 para	 a
qual	me	 voltei	 no	 presente	 trabalho.	Reconheço	 que	 o	modelo	 não	 é	 perfeito,	mas,
desde	que	busque	constantemente	aperfeiçoar-se,	acredito	em	seu	potencial	diante	das



vicissitudes	de	uma	sociedade	complexa.
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apurou	que	no	National	Health	Service,	sistema	de	saúde	inglês	público	não-estatal,	o
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A	cidadania	ativa	como	mecanismo	para
o	cumprimento	do	dever	fundamental
de	preservação	do	meio	ambiente	por

parte	do	cidadão
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Resumo:	 O	 presente	 artigo	 visa	 à	 apresentação	 da	 tarefa	 de	 proteção	 e
defesa	do	meio	ambiente	a	partir	da	perspectiva	de	um	dever	fundamental
inerente	 a	 todos	 os	 cidadãos	 brasileiros	 como	 decorrência	 do	 comando
constitucional	presente	no	art.	225	da	Constituição	brasileira.	Nesse	sentido,
parte-se	de	pesquisa	de	 campo	 realizada	por	uma	 Instituição	de	Educação
Superior	no	Distrito	Federal	para	se	mostrar	que	o	entendimento	deste	dever
fundamental	 de	 preservação	 ambiental	 não	 é	 disseminado	 junto	 à
população,	 o	 que	 inevitavelmente	 fragiliza	 a	 própria	 cidadania.	 Para
solucionar	 o	 problema	 apresenta-se	 uma	 proposta	 de	 maior	 participação
político-social	 do	 cidadão,	 de	 maneira	 que	 o	 mesmo	 possa	 interferir
diretamente	nas	políticas	públicas	para,	desta	maneira,	concretizar	seu	dever
fundamental	de	proteção	do	meio	ambiente.

Palavras-chave:	 Meio	 ambiente;	 Direito;	 Direito	 Constitucional;	 Direito
Ambiental;	Cidadania;	Participação.

Abstract:	 This	 paper	 aims	 at	 presenting	 the	 task	 of	 protecting	 the
environment	 from	 the	 perspective	 of	 a	 fundamental	 duty	 inherent	 to	 all
Brazilian	citizens	as	a	result	of	 the	constitutional	 rule	 in	article	225	of	 the
Brazilian	 Constitution.	 In	 this	 sense,	 it	 starts	 from	 a	 field	 research
conducted	 by	 an	 institution	 of	 higher	 education	 in	 the	 Federal	District	 of
Brazil	 to	 show	 that	 the	 understanding	 of	 this	 fundamental	 duty	 of
environmental	 preservation	 is	 not	 widespread	 at	 the	 population,	 which
inevitably	 weakens	 citizenship	 itself.	 To	 solve	 the	 problem	 the	 paper



presents	a	proposal	for	greater	political	and	social	participation	of	citizens,
so	 that	 it	 can	 interfere	 directly	 in	 public	 policies,	 thus,	 achieving	 its
fundamental	duty	to	protect	the	environment.

Keywords:	 Environment;	 Law;	 Constitutional	 law;	 Environmental	 Law;
Citizenship;	Participation.

1	Introdução

É	inegável	que	o	tema	meio	ambiente	tem	tido	vasta	divulgação	em	tempos	recentes.
Começando	 já	 na	 década	 de	 1970,	 com	 a	 conferência	 do	 meio	 ambiente	 em
Estocolmo,	passando	pela	conferência	do	meio	ambiente	no	Rio	de	Janeiro	em	1992	e
chegando	 até	 nossos	 dias	 com	 eventos	 tais	 quais	 a	 Rio+20	 –	 isso	 sem	 mencionar
ações	midiáticas	 de	 algumas	ONGs	 –,	 a	 divulgação	 da	 necessidade	 de	 proteção	 do
meio	 ambiente	 se	 tornou	 constante,	 especialmente	 a	 partir	 do	momento	 em	 que	 se
identificou	quem	seria	o	principal	responsável	pela	degradação	da	biosfera	–	o	próprio
ser	humano.

A	 necessidade	 de	 proteger	 o	 meio	 ambiente	 fez	 com	 que	 o	 assunto	 chegasse
inevitavelmente	 à	 esfera	 política,	 cabendo	 ao	Estado,	 de	 alguma	maneira,	 agir	 para
tentar	 conter	 ou	 até	 mesmo	 alterar	 os	 comportamentos	 lesivos	 ao	 meio	 ambiente.
Nesse	 contexto,	 a	 Constituição	 brasileira	 de	 1988	 trouxe,	 em	 seu	 art.	 225,	 a
explicitação	do	meio	ambiente	não	apenas	como	um	direito	(fundamental)	do	cidadão,
mas	 também	 como	 um	 dever,	 sendo	 este	 aspecto	 –	 o	 da	 responsabilidade,	 ou
deverosidade,	de	proteção	do	meio	ambiente	–	dividido	entre	Estado	e	sociedade.

Contudo,	alguns	fatores	–	não	apenas	socioeconômicos	mas	também	jurídico-políticos
–	impedem	a	concretização	de	tal	dever	fundamental	por	parte	do	cidadão.	A	estrutura
jurídico-política	atual	faz	com	que	o	cidadão	não	tenha	voz	ativa	no	que	concerne	ao
seu	 dever	 jurídico	 –	 e	 não	 moral	 –	 de	 proteger	 o	 meio	 ambiente.	 Desta	 maneira,
verifica-se	 a	 necessidade	de	 se	propor	um	novo	 arcabouço	 jurídico	–	o	 conceito	de
cidadania	 ativa	 –	 que	 permita	 que	 a	 participação	 do	 cidadão	 em	 prol	 do	 coletivo,
fundamental	 para	 a	 garantia	 de	 sua	 própria	 dignidade	 como	 ser	 humano,	 possa	 ser
efetiva	e	eficaz,	permitindo-o	cumprir	seu	real	papel	de	cidadão.

Buscando	atingir	tal	objetivo,	este	artigo	se	divide	em	quatro	partes.	Na	primeira	far-
se-á	a	apresentação	de	uma	pesquisa	de	campo	realizada	no	Distrito	Federal	(Brasil)
no	ano	de	2010	acerca	do	tema	“meio	ambiente	e	direito”,	de	maneira	a	trazer	para	o
debate	 acadêmico	 dados	 que	 mostram	 a	 maneira	 de	 pensar	 do	 cidadão	 brasiliense



sobre	o	assunto.	Em	seguida	será	feita	apresentação	doutrinária	a	respeito	do	conceito
de	direito	fundamental	ao	meio	ambiente.	A	terceira	parte,	por	sua	vez,	traz	o	conceito
de	dever	fundamental,	enfatizando	que	apenas	a	 junção	dos	direitos	e	dos	deveres	–
ambos	fundamentais	–	poderá	ser	concretizada	a	dignidade	humana.	Por	fim,	a	quarta
parte	traz	um	debate	acerca	da	situação	atual	no	que	concerne	à	participação	popular,
de	 maneira	 a	 se	 mostrar	 que	 a	 atual	 estrutura	 jurídico-política	 não	 permite
participação	 efetiva	 do	 cidadão,	 o	 que	 faz	 com	 que	 o	 mesmo	 não	 exerça	 o	 dever
fundamental	de	proteção	ao	meio	ambiente	e	que,	consequentemente,	seja	fragilizada
sua	 própria	 cidadania.	 Para	 solucionar	 tal	 problema,	 ainda	 na	 quarta	 parte	 é
apresentado	o	 conceito	 de	cidadania	ativa,	 e	 são	 feitos	 apontamentos	 que	mostram
que,	 se	 implantado,	 tal	 mecanismo	 poderia	 efetivamente	 fazer	 do	 indivíduo	 um
cidadão	 completo	 –	 no	 sentido	 de	 ter	 garantidos	 efetivamente	 seus	 direitos
fundamentais	ao	mesmo	tempo	em	que	exerce	seus	deveres	fundamentais.

2	Considerações	empíricas	sobre	o	tema	“meio	ambiente”

No	primeiro	semestre	de	2010	a	Faculdade	Projeção,	instituição	de	educação	superior
(IES)	 localizada	 em	 Brasília/DF	 (Brasil),	 realizou	 pesquisa	 intitulada	 Projeto
“Práticas	Investigativas”,	a	qual	tem	por	objetivo	“fazer	com	que	os	alunos	que	estão
no	primeiro	semestre	do	curso	de	Direito	realizem	pesquisas	de	campo	sobre	temas	de
interesse	 geral	 e	 que,	 ao	 final	 do	 semestre,	 seja	 produzido	 um	 relatório	 relatando	 o
resultado	 de	 tais	 pesquisas”	 (LIMA	 JÚNIOR;	 SILVA;	 LÁZARO,	 2011,	 p.	 145).
Naquele	 momento	 foram	 realizadas	 pesquisas	 acerca	 dos	 temas	 “meio	 ambiente	 e
direito”,	 “corrupção”,	 “eleições	 e	 sistemas	 partidários”,	 “vida	 em	 condomínio”	 e
“flexibilização	das	leis	trabalhistas”.

No	 que	 diz	 respeito	 à	 metodologia,	 Lima	 Júnior,	 Silva	 e	 Lázaro	 (2011,	 p.	 145)
afirmam	 que	 a	 pesquisa	 foi	 realizada	 por	 meio	 de	 aplicação,	 por	 parte	 dos	 alunos
daquela	IES,	de	questões	objetivas,	sendo	os	questionários	respondidos	pelos	cidadãos
de	maneira	 voluntária,	 “não	 tendo	havido	nenhuma	cooperação	ou	discussão	prévia
acerca	do	tema	com	os	alunos”.	É	informado	ainda	pelos	autores	que	a	participação
dos	 alunos	 foi	 voluntária,	 sendo	 que	 136	 alunos	 participaram	 especificamente	 da
pesquisa	 referente	ao	 tema	“meio	ambiente	e	direito”.	O	relatório	apresentado	pelos
autores	correspondem	aos	resultados	referentes	a	1154	questionários	(LIMA	JÚNIOR;
SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.	146).

Em	 sua	 totalidade,	 o	 questionário	 aplicado	 é	 composto	 por	 53	 perguntas	 objetivas,
sendo	cinco	referentes	ao	contexto	socioeconômico	do	respondente	e	48	referentes	ao
tema	em	si.	Em	termos	metodológicos,	Marconi	e	Lakatos	(2002,	p.	98)	afirmam	que



um	 questionário	 “é	 um	 instrumento	 de	 coleta	 de	 dados	 constituído	 por	 uma	 série
ordenada	 de	 perguntas,	 que	 devem	 ser	 respondidas	 por	 escrito”.	 Ainda	 que	 o
questionário	 tenha	 certas	 desvantagens	 –	 como	 “o	 desconhecimento	 das
circunstâncias	 em	 que	 foram	 preenchidos	 [o	 que]	 torna	 difícil	 o	 controle	 e	 a
verificação”,	 ou	 ainda	o	 fato	de	que	 “nem	 sempre	 é	 o	 escolhido	quem	 responde	 ao
questionário,	 invalidando,	 portanto,	 as	 questões”	 (MARCONI;	LAKATOS,	2002,	 p.
99)	–,	este	 instrumento	se	mostra	extremamente	vantajoso	quando	se	pretende	obter
grande	número	de	dados,	atingindo	um	maior	número	de	pessoas	simultaneamente	e
com	menos	risco	de	distorção	das	respostas	pela	não	influência	do	pesquisador,	já	que
as	perguntas	já	vêm	“prontas”,	sem	muito	espaço	para	a	subjetividade	do	respondente.
Outro	 ponto	 importante	 é	 a	 uniformidade	 nas	 avaliação,	 em	 virtude	 da	 natureza
impessoal	do	instrumento	de	pesquisa	(MARCONI;	LAKATOS,	2002,	p.	98),	o	que
permite	uma	rápida	tabulação	e	análise	dos	resultados.

No	que	concerne	à	definição	metodológica	das	questões,	quarenta	e	duas	delas	são	do
tipo	fechadas	ou	dicotômicas,	ou	seja,	“são	aquelas	em	que	o	informante	escolhe	sua
resposta	entre	duas	opções:	sim	e	não”1	(MARCONI;	LAKATOS,	2002,	p.	101,	grifos
no	 original).	 As	 demais	 perguntas	 são	 perguntas	 de	 múltipla	 escolha,	 ou	 seja,
“perguntas	 fechadas	 mas	 que	 apresentam	 uma	 série	 de	 possíveis	 respostas,
abrangendo	 várias	 facetas	 do	 mesmo	 assunto”	 (MARCONI;	 LAKATOS,	 2002,	 p.
103).	 Em	 uma	 das	 questões	 de	 múltipla	 escolha	 foi	 dada	 a	 possibilidade	 ao
respondente	de	escolher	mais	de	uma	opção2,	e	em	três	questões	foi	dada	a	opção	ao
respondente	 de	 “pular”	 uma	 questão,	 a	 depender	 da	 resposta	 dada	 na	 questão
anterior3.

A	 respeito	 dos	 dados	 socioeconômicos	 dos	 respondentes,	 tem-se	 que	 68,9%	 são
mulheres.	Quase	metade	dos	respondentes	–	47,1%	–	é	composta	por	jovens	de	16	a
25	 anos4,	 sendo	 que	 a	 maioria	 –	 54,6%	 –	 declarou	 ter	 renda	 entre	 1	 e	 5	 salários
mínimos5.	No	que	concerne	à	escolaridade,	chama	a	atenção	o	fato	de	que	79%	dos
respondentes	declararam-se	como	tendo	apenas	até	o	ensino	médio	completo6.

Na	 segunda	parte	do	questionário	 tem-se	 as	questões	 específicas	 referentes	 ao	 tema
“meio	 ambiente	 e	 direito”.	 Pelos	 resultados	 apresentados	 percebe-se	 que	 o	 cidadão
brasiliense	tem	pleno	conhecimento	da	necessidade	de	se	preservar	o	meio	ambiente,
com	 97,1%	 respondendo	 afirmativamente	 a	 tal	 pergunta	 (LIMA	 JÚNIOR;	 SILVA;
LÁZARO,	 2011,	 p.	 152).	 Desta	 forma,	 é	 possível	 afirmar	 que	 a	 população	 dá
importância	ao	tema	“meio	ambiente”,	o	que	pode	vir	a	ser	um	reflexo	do	debate	cada
vez	mais	generalizado	que	ocorre	na	mídia	 a	 respeito	do	 assunto.	 Isso	 se	 reflete	na
questão	 nº	 5,	 em	 que	 79,1%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 que	 ações	 podem	 ser
tomadas	tanto	na	residência	quanto	no	local	de	trabalho	com	o	objetivo	de	preservar	o



meio	 ambiente	 (LIMA	 JÚNIOR;	 SILVA;	 LÁZARO,	 2011,	 p.	 156),	 e	 também	 na
questão	24,	em	que	92,9%	afirmaram	saber	o	que	significa	a	expressão	“aquecimento
global”	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.	175).	Por	sua	vez,	um	número
relativamente	 menor	 de	 respondentes	 –	 59,6%	 –	 afirmou	 saber	 o	 que	 significa	 a
expressão	“fontes	de	energia	renovável”	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.
180).

Apesar	 da	 elevada	porcentagem	de	 respondentes	 que	demonstram	 ter	 conhecimento
acerca	 da	 necessidade	 de	 se	 preservar	 o	 meio	 ambiente,	 quando	 questionados	 se
comentavam	com	familiares,	amigos	ou	colegas	de	trabalho	notícias	relacionadas	ao
meio	ambiente	a	porcentagem	daqueles	que	responderam	que	“sim”	caiu	para	52,7%
(LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.	157).	Apesar	de	ainda	ser	a	maioria,	é
evidente	a	queda	do	número	de	pessoas	que	debatem	o	tema	“meio	ambiente”,	o	que
pode	significar	que	o	tema	não	seja	tão	recorrente	em	conversas	informais	quanto	se
pudesse	imaginar	inicialmente.

Por	 sua	 vez,	 destaca-se	 que	 90,3%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 ser	 de
responsabilidade	de	todas	as	instâncias	administrativas	–	federal,	estadual	ou	distrital
e	municipal	–	 a	preservação	do	meio	ambiente.	 Interessante	destacar	que	o	cidadão
não	considera	que	a	responsabilidade	seja	apenas	do	Estado:	97,7%	dos	respondentes
afirmaram	 ser	 a	 proteção	 do	 meio	 ambiente	 responsabilidade	 também	 do	 cidadão.
Além	 disso,	 é	 importante	 destacar	 que	 97,2%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 ter
conhecimento	do	fato	de	que	o	cidadão	pode	pressionar	o	poder	Executivo	nestas	três
esferas	 (federal,	 estadual	 ou	 distrital	 e	 municipal)	 para	 que	 o	 meio	 ambiente	 seja
preservado	por	meio	de	políticas	públicas	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,
p.	153-5).

Por	outro	lado,	apenas	5,9%	dos	respondentes	afirmaram	saber	a	respeito	de	eventuais
audiências	públicas	ou	reuniões	populares	para	discutir	a	proteção	do	meio	ambiente
nas	administrações	regionais	do	Distrito	Federal	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,
2011,	p.	158).	Ou	seja:	por	um	lado	o	cidadão	reconhece	que	é	tanto	dele	quanto	do
Estado	 a	 responsabilidade	 pela	 preservação	 do	 meio	 ambiente,	 bem	 como	 que	 ele
pode/deve	 pressionar	 o	 poder	 público	 em	 relação	 a	 tal	 preservação;	 por	 outro,	 o
cidadão	afirma	não	 ter	 canais	para	exercer	 tal	pressão,	ou,	 em	outras	palavras,	para
exercer	a	cidadania	no	que	concerne	à	proteção	e	defesa	do	meio	ambiente.	Por	sua
vez,	 90,6%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 não	 terem	 participado	 de	 audiências	 e/ou
reuniões,	 o	 que	 pode	 demonstrar	 certo	 desinteresse	 prático	 pelo	 tema	 (LIMA
JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.	159).	Em	outras	palavras,	o	cidadão	sabe	que
pode	e	que	deve	colaborar	com	a	defesa	do	meio	ambiente,	mas	não	o	faz.

No	que	concerne	à	proteção	do	meio	ambiente	em	termos	arquitetônicos,	69,5%	dos



respondentes	afirmaram	que	suas	respectivas	habitações	não	favorecem	tal	proteção.
Por	sua	vez,	89,9%	afirmaram	que	a	organização	das	habitações	deveria	contribuir,	ao
mesmo	tempo,	tanto	para	a	proteção	do	meio	ambiente	quanto	para	o	bem-estar	social
e	econômico	dos	moradores	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.	169-70).

Em	relação	a	ações	do	cidadão	que	visem	à	proteção	do	meio	ambiente,	 tem-se	que
73,9%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 descartar	 o	 óleo	 de	 cozinha	 em	 vasilhames
especiais,	 próprios	 para	 tal	 descarte	 (LIMA	 JÚNIOR;	 SILVA;	 LÁZARO,	 2011,	 p.
161);	 por	 sua	 vez,	 como	 86,6%	 responderam	 que	 no	 local	 em	 que	 moram	 não	 há
coleta	 de	 bateria	 de	 celulares,	 76,3%	 afirmaram	 descartá-las	 em	 seu	 próprio	 lixo
comum	 (LIMA	 JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	 2011,	 p.	 163-4).	 Em	 relação	 às	 pilhas
domésticas,	 92,7%	 afirmaram	 desconhecer	 locais	 específicos	 para	 descartá-las;
consequentemente	 80,8%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 descartá-las	 no	 lixo	 comum,
misturando-as	aos	demais	dejetos	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.	165-
6).

Um	 ponto	 importante	 da	 proteção	 ao	 meio	 ambiente	 diz	 respeito	 aos	 custos
envolvidos.	Nesse	sentido,	quando	questionados	se	aceitariam	pagar	um	pouco	mais
caro	 para	 utilizarem	 trem,	 metrô	 ou	 bonde	 em	 vez	 de	 carro	 ou	 ônibus,	 76%	 dos
respondentes	 afirmaram	que	 não	 estariam	dispostos	 a	 tal	 ação.	Da	mesma	maneira,
50,6%	dos	respondentes	afirmaram	que	não	pagariam	mais	caro	por	um	carro	movido
a	 energia	 elétrica,	 a	 hidrogênio	ou	 a	biomassa	 (LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,
2011,	p.	172-3).	Isso	demonstra	que	o	cidadão	até	se	dispõe	a	realizar	ações	no	seu	dia
a	 dia	 que	 possam	 levar	 à	 preservação	 do	 meio	 ambiente,	 mas	 quando	 tais	 ações
implicam	em	custos	maiores	o	 interesse	 em	defender	o	meio	 ambiente	 já	 não	 é	 tão
evidente.

É	 interessante	 notar,	 contudo,	 que	 o	 cidadão	 tem	 conhecimento	 do	 fato	 de	 que	 o
automóvel	 é	 um	 dos	 maiores	 responsáveis	 pelo	 aquecimento	 global.	 Quando
questionados	 o	 que	 causaria	 tal	 fato,	 a	 maior	 parte	 dos	 respondentes	 –	 38,3%	 –
escolheu	como	opção	de	 resposta	o	aumento	na	emissão	de	gases	poluentes	 (LIMA
JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.	176).	Ou	seja,	o	cidadão	sabe	que	o	automóvel
é	um	dos	grandes	 “vilões”	do	 aquecimento	global,	mas	não	 se	dispõe	 a	pagar	mais
caro,	 como	 mostrado	 acima,	 para	 evitar	 que	 tal	 aquecimento	 ocorra.	 Em	 segundo
lugar	no	que	concerne	às	razões	para	o	aquecimento	global	aparece	o	desmatamento,
com	25,5%	das	respostas7.

A	questão	26	 traz	a	seguinte	pergunta:	“em	termos	de	energia	elétrica,	você	pagaria
mais	para	proteger	o	meio	ambiente	com	o	uso	de	energia	solar	ao	 invés	de	energia
hidrelétrica?”.	 Para	 esta	 pergunta	 59,3%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 que	 pagariam
mais	 caro	 (LIMA	 JÚNIOR;	 SILVA;	 LÁZARO,	 2011,	 p.	 177).	 Em	 aparente



contradição	com	os	gastos	maiores	em	um	automóvel,	em	que	a	maioria	não	pagaria	a
mais,	talvez	seja	possível	explicar	que	o	cidadão	viu	um	aumento	de	poucos	reais	em
sua	 conta	 mensal	 de	 luz	 elétrica8,	 ao	 passo	 que	 um	 automóvel	 custaria
proporcionalmente	bem	mais.	No	que	concerne	ao	consumo,	82,9%	dos	respondentes
afirmaram	 defender	 a	 fabricação	 apenas	 de	 produtos	 recicláveis	 e/ou	 renováveis,
sendo	 que	 71,6%	 afirmaram	 que	 pagariam	 mais	 caro	 por	 tais	 produtos	 (LIMA
JÚNIOR;	 SILVA;	 LÁZARO,	 2011,	 p.	 193-4).	 Ou	 seja,	 se	 os	 gastos	 forem	 pouco
maiores	do	que	aqueles	com	os	quais	já	está	acostumado,	o	cidadão	aceita	pagar;	se
forem	muito	maiores,	não	aceita.

Tal	 ideia	 pode	 ser	 confirmada	 quando	 se	 verifica	 que	 54,4%	 dos	 respondentes
afirmaram	 que	 pagariam	 um	 pouco	 mais	 no	 supermercado	 para	 usar	 sacolas	 de
plástico,	 ainda	 que	 72%	dos	 respondentes	 tenham	 afirmado	não	 levar	 suas	 próprias
sacolas,	 evitando-se	o	uso	de	 sacolas	plásticas	 (LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,
2011,	 p.	 181-2).	 Ainda	 no	 âmbito	 da	 economia	 de	 recursos	 naturais,	 58,2%	 dos
respondentes	afirmaram	ter	sua	própria	garrafa	d’água,	não	utilizando	copos	plásticos
para	beber	água	no	trabalho	e/ou	no	local	de	estudo;	54,6%	afirmaram	não	ser	correto
lavar	 a	 calçada	 com	mangueira	 d’água,	 e	 77,2%	 afirmaram	 não	 ser	 correto	 lavar	 o
carro	com	mangueira	d’água,	devendo-se	utilizar	baldes	com	água.	Importa	destacar,
no	 que	 concerne	 à	 água,	 que	 89,3%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 fechar	 a	 torneira
enquanto	escovam	os	dentes	e	88,2%	afirmaram	fechar	a	 torneira	enquanto	 lavam	a
louça	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.	183-7).

As	perguntas	 finais	do	questionário	buscam	avaliar	o	 conhecimento	do	 respondente
acerca	 da	 legislação	 ambiental	 brasileira.	 Nesse	 sentido,	 apenas	 39,3%	 dos
respondentes	afirmaram	conhecer	a	legislação	que	protege	o	meio	ambiente	e	pune	os
infratores.	Destes,	apenas	15,2%	afirmaram	acreditar	que	a	atual	legislação	ambiental
brasileira	é	suficiente	para	coibir	os	crimes	ambientais,	sendo	que	29,7%	enxergaram
que	o	principal	problema	para	a	ineficácia	da	legislação	ambiental	brasileira	se	refere
ao	fato	de	a	punição	ser	leve	e	não	desestimular	o	crime	ambiental,	enquanto	25,3%
afirmaram	 que	 o	 principal	 problema	 está	 vinculado	 ao	 fato	 de	 os	 interessados
possuírem	 recursos	 econômicos	 que	 acabam	 fazendo	 com	 que	 a	 lei	 não	 seja
efetivamente	 cumprida	 (LIMA	 JÚNIOR;	 SILVA;	 LÁZARO,	 2011,	 p.	 197-9).	 As
respostas,	infelizmente,	parecem	confirmar	a	afirmação	de	Garcia	(2011,	p.	27,	grifo
nosso)	de	que	“o	direito,	pelo	menos	o	direito	vertido	na	norma	legal,	pode	não	ser
fonte	de	confiança	na	sociedade”.

3	O	meio	ambiente:	direito	fundamental	do	cidadão	brasileiro



A	 Constituição	 brasileira	 de	 1988	 foi	 criada	 em	 um	 momento	 que	 pode	 ser
considerado	como	“propício”	para	o	surgimento	de	um	novo	paradigma	que	buscasse
a	 defesa	 mais	 enfática	 do	 meio	 ambiente.	 Nesse	 sentido,	 Ferreira	 (2011,	 p.	 2)
argumenta	 que	 na	 década	 de	 1980	 ocorreram	 algumas	 fatos	 emblemáticos
relacionados	 ao	 meio	 ambiente,	 tais	 como	 a	 poluição	 na	 cidade	 de	 Cubatão/SP
(Brasil),	no	início	de	tal	década;	destacam-se	também

o	 lançamento	 de	 gases	 tóxicos	 na	 atmosfera,	 em	 Bhopal,	 na	 Índia,	 onde
morreram	 3.400	 (três	 mil	 e	 quatrocentas)	 pessoas,	 em	 1984;	 também	 no
mesmo	ano,	duas	explosões	e	o	incêndio	causado	por	vazamento	de	gás	na
Vila	Socó,	em	Cubatão/SP,	que	vitimou	150	pessoas;	o	buraco	na	camada	de
ozônio,	 registrado	 pela	 primeira	 vez	 em	 1985;	 o	 acidente	 nuclear	 em
Chernobyl,	na	antiga	União	Soviética,	que,	como	consequência,	para	além
das	 vítimas	 imediatas,	 fará	 com	que	 aproximadamente	 100.000	 (cem	mil)
pessoas	sofram	com	danos	genéticos	ou	tenham	problemas	de	câncer	devido
a	este	acidente	nos	100	 (cem)	anos	 seguintes;	 em	1987,	o	acidente	com	o
Césio	 137	 em	 Goiânia/GO;	 e,	 a	 partir	 de	 1989,	 diversos	 vazamentos	 de
petróleo	que	ocorreram	ao	 longo	dos	oceanos	 e	 praias	mundiais,	 podendo
ser	 citados,	 exemplificativamente,	 o	 acidente	 com	 o	 petroleiro	 Exxon
Valdez	(1989),	o	derramamento	de	8	milhões	de	barris	no	Kuwait	(1991),	o
vazamento	 de	 80	milhões	 de	 galões	 do	 petroleiro	Braer	 (1993),	 e	 do	 Sea
Empress	 com	 645	mil	 toneladas	 (1996)	 (BARROS,	 2010;	 GRANZIERA,
2009;	THEODORO,	2002,	citados	por	FERREIRA,	2011,	p.	2).

O	autor	afirma	ainda	que	a	década	de	1980	serviu	para	 se	chamar	a	atenção	para	a
influência	 do	 meio	 ambiente	 na	 vida	 do	 ser	 humano,	 de	 maneira	 que	 ocorra	 a
“formação	de	um	sentimento	de	pertencimento	do	homem	ao	meio	ambiente,	ao	invés
do	entendimento	de	que	o	meio	ambiente	pertence	àquele”	(FERREIRA,	2011,	p.	3).
Citando	outros	fatos	históricos	que	vão	da	chuva	ácida	em	Nova	Iorque	em	1935	aos
testes	da	bomba	de	hidrogênio	realizados	pelos	Estados	Unidos	no	atol	de	Bikini	nas
décadas	de	1950	 e	1960,	 o	 autor	 argumenta	que	 também	neste	período	 “as	grandes
ONG’s	 internacionais,	 como	 a	 WWF	 e	 o	 Green	 Peace	 [...]	 ganham	 corpo	 e
importância	no	cenário	internacional”.	Destaca	ainda	que	“é	neste	período,	no	Brasil,
que	se	realiza	a	segunda	maior	conferência	internacional	que	tem	como	foco	o	meio
ambiente,	 a	 ‘Conferência	 das	 Nações	 Unidas	 para	 o	 Meio	 Ambiente	 e
Desenvolvimento’,	comumente	chamada	de	ECO-1992”	(FERREIRA,	2011,	p.	3).

Logicamente	 que	 o	 Brasil	 não	 poderia	 ter	 ficado	 de	 fora	 da	 preservação	 do	 meio
ambiente.	 Nesse	 contexto,	 a	 Constituição	 de	 1988	 alçou	 à	 categoria	 de	 direito
fundamental	o	meio	ambiente	ecologicamente	equilibrado9,	como	traz	o	caput	do	art.
225	 da	 Constituição:	 	 “Todos	 têm	 direito	 ao	 meio	 ambiente	 ecologicamente



equilibrado,	 bem	 de	 uso	 comum	 do	 povo	 e	 essencial	 à	 sadia	 qualidade	 de	 vida,
impondo-se	ao	poder	público	e	à	coletividade	o	dever	de	defendê-lo	e	preservá-lo	para
as	 presentes	 e	 futuras	 gerações”	 (BRASIL,	 2015,	 p.	 46).	 Reconheceu-se	 assim,
segundo	 Sarlet	 e	 Fensterseifer	 (2011,	 p.	 13,	 grifos	 no	 original)	 “o	 caráter	 vital	 da
qualidade	 (e	 segurança)	 ambiental	 para	 o	 desenvolvimento	 humano	 em	 níveis
compatíveis	com	a	sua	dignidade,	no	sentido	da	garantia	e	promoção	de	um	completo
bem-estar	existencial”.

Ferreira	 Filho	 (2012,	 p.	 308)	 assim	 analisa	 o	 direito	 ao	 meio	 ambiente	 conforme
previsto	 na	 Constituição	 brasileira:	 “Consagra	 a	 nova	 Constituição	 o	 direito	 (de	 3ª
geração)	de	todos	a	um	meio	ambiente	ecologicamente	equilibrado,	essencial	à	sadia
qualidade	de	vida.	Coloca-o	sob	a	proteção	da	coletividade	e	do	Poder	Público”.	É	de
se	 destacar,	 ainda	 neste	 sentido,	 o	 posicionamento	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 a
respeito	do	direito	ao	meio	ambiente	ecologicamente	equilibrado,	conforme	se	segue:

O	direito	à	integridade	do	meio	ambiente	–	típico	direito	de	terceira	geração
–	 constitui	 prerrogativa	 jurídica	 de	 titularidade	 coletiva,	 refletindo,	 dentro
do	processo	de	afirmação	dos	direitos	humanos,	a	expressão	significativa	de
um	 poder	 atribuído,	 não	 ao	 indivíduo	 identificado	 em	 sua	 singularidade,
mas,	num	sentido	verdadeiramente	mais	abrangente,	 à	própria	coletividade
social.	Enquanto	os	direitos	de	primeira	geração	(direitos	civis	e	políticos)	–
que	compreendem	as	liberdades	clássicas,	negativas	ou	formais	–	realçam	o
princípio	 da	 liberdade	 e	 os	 direitos	 de	 segunda	 geração	 (direitos
econômicos,	 sociais	 e	 culturais)	 –	 que	 se	 identificam	 com	 as	 liberdades
positivas,	 reais	 ou	 concretas	 –	 acentuam	 o	 princípio	 da	 igualdade,	 os
direitos	 de	 terceira	 geração,	 que	 materializam	 poderes	 de	 titularidade
coletiva	atribuídos	genericamente	a	todas	as	formações	sociais,	consagram	o
princípio	 da	 solidariedade	 e	 constituem	 um	 momento	 importante	 no
processo	 de	 desenvolvimento,	 expansão	 e	 reconhecimento	 dos	 direitos
humanos,	caracterizados,	enquanto	valores	fundamentais	indisponíveis,	pela
nota	de	uma	essencial	 inexequibilidade.”	 (MS	22.164,	Rel.	Min.	Celso	de
Mello,	julgamento	em	30-10-1995,	Plenário,	DJ	de17-11-1995.)	No	mesmo
sentido:	RE	134.297,	Rel.	Min.	Celso	de	Mello,	julgamento	em	13-6-1995,
Primeira	Turma,	DJ	de	22-9-1995	(BRASIL,	2011,	p.	1955).

Uma	vez	compreendido	que	o	meio	ambiente	ecologicamente	equilibrado	é	um	direito
fundamental,	 é	 necessário	 voltar-se	 a	 atenção	 para	 outro	 aspecto	 do	 art.	 225	 da
Constituição	brasileira,	aspecto	este	que	muitas	vezes	é	ignorado	pela	doutrina:	o	fato
de	 que	 sua	 proteção	 é	 também	 um	 dever	 fundamental.	 Veja-se,	 neste	 sentido,
novamente	 a	 redação	 do	 caput	 do	 referido	 artigo:	 “Todos	 têm	 direito	 ao	 meio
ambiente	ecologicamente	equilibrado,	bem	de	uso	comum	do	povo	e	essencial	à	sadia



qualidade	de	vida,	impondo-se	ao	poder	público	e	à	coletividade	o	dever	de	defendê-
lo	 e	 preservá-lo	 para	 as	 presentes	 e	 futuras	 gerações”	 (BRASIL,	 2015,	 p.	 46).
Percebe-se	que	o	direito	ao	meio	ambiente	ecologicamente	equilibrado	só	é	garantido
–	 ou,	 em	 outras	 palavras,	 só	 se	 concretiza	 –	 se	 se	 impuser	 ao	 poder	 público	 e	 à
coletividade	o	dever	de	defendê-lo.	É	nesse	contexto	que	se	volta	aqui	para	a	ideia	de
dever	fundamental,	conceito	essencial	para	o	bom	entendimento	do	direito	difuso	aqui
em	debate10.

4	O	conceito	de	dever	fundamental

A	 doutrina	 do	 constitucionalismo	 moderno	 se	 caracteriza	 por	 ser,	 em	 seu	 início,
ferrenha	 defensora	 dos	 direitos	 fundamentais.	 Conforme	mostrado	 em	 outro	 estudo
(SILVA,	 2015b,	 p.	 1533-6),	 o	 constitucionalismo	 surge	 tendo-se	 como	 um	 de	 seus
principais	elementos	a	defesa	dos	direitos	fundamentais,	de	maneira	que	os	mesmos
sejam	 vistos	 como	 “inerentes	 à	 condição	 humana,	 cuja	 existência	 e	 validade
independem	 de	 outorga	 por	 parte	 do	 Estado”	 (BARROSO,	 2013,	 p.	 99).	 Nesse
contexto,	é	de	se	destacar	que	no	momento	de	seu	surgimento

os	direitos	fundamentais	garantidos	por	 tal	constitucionalismo	[liberal]	–	e
até	 mesmo	 dele	 exigidos	 –	 correspondem	exclusivamente	 àqueles	 direitos
que	 foram	 consagrados	 pela	 doutrina	 como	 sendo	 os	direitos	 de	 primeira
dimensão,	ou	seja,	direitos	que	garantem	as	liberdades	individuais	 frente	 à
atuação	 do	 estado	 –	 genericamente	 entendidos	 como	 os	 direitos	 civis	 e
políticos	 vinculados	 à	 prestação	negativa	 do	 estado	 (SILVA,	 2015b,	 p.
1537-8,	grifos	no	original).

Em	outras	palavras,	importa	aqui	destacar	que	o	constitucionalismo	surgiu	como	uma
doutrina	 que	 buscava	 proteger	 o	 cidadão	 da	 ação	 vista	 como	 abusiva	 por	 parte	 do
Estado.	 Não	 havia,	 nem	 poderia	 haver,	 nenhum	 tipo	 de	 consideração	 a	 respeito	 da
atuação	do	cidadão	em	prol	do	Estado	e/ou	da	sociedade:	se	os	direitos	fundamentais,
em	 sua	 afirmação	 histórica,	 eram	 então	 entendidos	 como	 uma	 proteção	 do	 cidadão
contra	a	atuação	estatal	e	contra	eventual	opressão	por	parte	dos	semelhantes,	não	se
poderia	vislumbrar	a	existência	de	qualquer	espécie	de	dever	 fundamental	 por	 parte
do	 cidadão	 sob	 pena	 de	 se	 enfraquecer	 a	 luta	 daquele	 momento	 em	 defesa	 da
liberdade	individual.

É	 como	 aponta	Lima	 (2006,	 p.	 141):	 “Há	 uma	 justificativa	 histórica	 nisto	 tudo	 [ou
seja,	no	relativo	abandono	doutrinário	à	ideia	de	dever	fundamental],	considerando	a
série	 de	 atitudes	 de	 desrespeito	 aos	 cidadãos	 no	 passado,	 pelos	 semelhantes	 e	 pelo



Estado.	Precisou-se	que	os	 jurisconsultos	 levantassem	a	bandeira	 [...]	 dos	direitos	 e
garantias	 fundamentais”.	 Contudo,	 continua	 o	 autor,	 ao	 se	 privilegiar	 os	 direitos
fundamentais	 e	 se	 esquecer	 dos	 deveres	 fundamentais	 “tais	 estudos	 [...]	 acabaram
apresentando	o	homem	como	ser	passivo,	 frágil,	 sem	poder	de	ação,	dependente	do
manto	estatal;	um	ser	vivo	cuja	dignidade	só	existe	por	obra	e	graça	do	Estado.	Há,
nesse	tipo	de	visão,	um	viés	assistencialista	e	paternalista”.

Nesse	mesmo	sentido,	Nabais	(2007,	p.	199)	afirma	que	historicamente	“se	tratou	tão-
só	de	dar	prioridade	à	liberdade	(individual)	sobre	a	responsabilidade	(comunitária)”.
Em	 tempos	 mais	 recentes	 tal	 desconsideração	 histórica	 pelo	 tema	 deveres
fundamentais	deveu-se	também	ao	fato	de	que	o	pós-Segunda	Guerra	Mundial	trouxe
a	 luta	 contra	 todos	 os	 tipos	 de	 opressão,	 em	 situação	 análoga	 àquela	 do	 início	 do
constitucionalismo,	de	maneira	que	defender	deveres	dos	cidadãos	frente	ao	Estado	e
à	 sociedade	 poderia	 soar	 como	 contraditório	 frente	 ao	 espírito	 da	 época11	 –	 o	 que,
contudo,	 não	 diminui	 os	 deveres	 fundamentais	 como	 categoria	 jurídica	 própria,
precisando	 os	 mesmos,	 portanto,	 serem	 devidamente	 teorizados	 de	 maneira	 que	 se
possa	vislumbrar	a	efetiva	concretização	da	cidadania.

O	que	são,	portanto,	deveres	fundamentais?	Segundo	Nabais	(2007,	p.	208-9),	muitas
vezes	a	doutrina	tem	vindo	a	entendê-los	como	“limites	[...]	aos	direitos	fundamentais,
o	 que	 dispensaria	 o	 seu	 tratamento	 autónomo”.	 Esta	 não	 é,	 contudo,	 a	 perspectiva
deste	 autor.	 Para	 o	 mesmo	 “os	 deveres	 fundamentais,	 para	 serem	 adequadamente
entendidos,	devem	ser	perspectivados	como	uma	categoria	ou	figura	jurídica	própria”
(NABAIS,	 2007,	 p.	 220),	 já	 que	 não	 corresponderiam	 única	 e	 exclusivamente	 ao
reverso	dos	direitos	 fundamentais.	Em	outras	palavras,	os	deveres	 fundamentais	são
disposições	 jurídico-constitucionais	 autônomas	 que	 refletem	 valores	 e	 interesses	 de
toda	 a	 comunidade	 de	 maneira	 que	 possam	 inclusive	 vir	 a	 serem	 juridicamente
exigíveis	 por	 estarem	 previstos	 na	 Constituição.	 Nabais	 (2007,	 p.	 252)	 afirma	 que
“podemos	 definir	 os	 deveres	 fundamentais	 como	 deveres	 jurídicos	 do	 homem	 e	 do
cidadão	 que,	 por	 determinarem	 a	 posição	 fundamental	 do	 indivíduo,	 têm	 especial
significado	para	a	comunidade	e	podem	por	esta	ser	exigidos”.	Tem-se,	portanto,	que

simétricos	 dos	 direitos	 fundamentais	 e	 formando	 com	 eles	 uma	 unidade
apresentam-se,	 pois,	 os	 deveres	 fundamentais	 –	 quer	 dizer,	 as	 situações
jurídicas	de	necessidade	ou	de	adstrição	constitucionalmente	estabelecidas,
impostas	às	pessoas	frente	ao	poder	político	ou,	por	inferência	de	direitos	ou
interesses	 difusos,	 a	 certas	 pessoas	 perante	 outras	 (MIRANDA,	 2014,	 p.
92).

Ainda	 que	 se	 apresentem	 como	 obrigações	 do	 indivíduo	 frente	 à	 coletividade,	 é
importante	ressaltar	que	os	deveres	fundamentais	“também	est[ão]	orientado[s]	para	a



definição	 do	 estatuto	 constitucional	 do	 indivíduo	 e,	 consequentemente,	 da	 posição
proeminente	 que	 nele	 ocupam	 os	 seus	 direitos”	 (NABAIS,	 2007,	 p.	 223,	 grifos	 no
original).	Significa	dizer	que	 sem	a	existência	de	deveres	 fundamentais	 a	dignidade
humana	 não	 estará	 completamente	 estabelecida,	 visto	 que	 se	 pressupõe	 que	 sua
concretização	 perpassa,	 por	 um	 lado,	 a	 existência	 de	 direitos	 fundamentais	 que
estabeleçam	 o	 indivíduo	 como	 ser	 humano	 em	 si	mesmo	 e,	 por	 outro,	 o	 exercício,
pelo	 indivíduo,	de	ações	que,	em	última	 instância,	visem	à	garantia	da	boa	vida	em
coletividade:	“por	detrás	dos	valores	comunitários,	que	são	função	directa	dos	deveres
fundamentais,	se	encontram	as	pessoas	humanas	e	a	sua	eminente	dignidade.	Isto	é,	a
realização	desta	passa	 também	pela	 existência	de	deveres	 fundamentais”	 (NABAIS,
2007,	p.	224-5).

É	 importante	 destacar	 que	 os	 deveres	 fundamentais	 são	 aqueles	 que	 estão	 única	 e
exclusivamente	 expressos	 na	 constituição,	 não	 podendo,	 portanto,	 serem	 criados
deveres	fundamentais	legais.	Tal	ressalva	se	mostra	importante	para	Nabais	(2007,	p.
278)	 porque	 devem	 existir	 limites,	 constitucionalmente	 estabelecidos,	 à	 atuação	 do
legislador	no	momento	de	se	regulamentar	os	deveres	fundamentais.	De	outra	forma,
o	que	se	pretende	é	garantir	o	máximo	de	liberdade	possível	ao	cidadão,	evitando-se
qualquer	eventual	“arroubo	de	interferência	estatal”	em	sua	vida	privada	por	parte	do
legislador,	que	poderia	atuar	desta	 forma	ao	ser	 levado	pelas	vontades	populares	do
momento;	 assim,	 cabe	 ao	 legislador	 definir	 como	 deve	 ser	 exigido	 o	 dever
fundamental	 do	 cidadão,	 bem	 como	 qual	 será	 a	 sanção	 caso	 o	 mesmo	 não	 seja
cumprido;	 mas	 tal	 só	 pode	 ocorrer	 caso	 exista	 previsão	 constitucional	 explícita	 ou
implícita	para	o	dever	fundamental	em	questão,	já	que	“os	deveres	fundamentais	[...]
obedecem	ao	princípio	da	tipicidade	ou	do	numerus	clausus	(NABAIS,	2007,	p.	278).
Por	fim,	importa	destacar	que

Todos	os	deveres	fundamentais	estão	ao	serviço	de	valores	comunitários,	de
valores	 que,	 ainda	 que	 dirigidos	 directamente	 à	 realização	 de	 específicos
direitos	fundamentais	dos	próprios	destinatários	dos	deveres	ou	de	terceiros,
são	 assumidos	 pela	 comunidade	 nacional	 como	 valores	 seus,	 constituindo
assim,	 ao	 menos	 de	 um	 modo	 directo	 ou	 imediato,	 deveres	 para	 com	 a
comunidade	 estadual.	 [...]	 Pelo	 que,	 neste	 sentido,	 todos	 os	 deveres
fundamentais	são	deveres	do	cidadão	(NABAIS,	2007,	p.	298,	grifo	nosso).

Pelo	 exposto	 percebe-se	 que	 os	 deveres	 fundamentais	 pressupõem	 a	 atuação	 do
cidadão	em	prol	de	algo	que	não	é	direcionado	especificamente	a	si	próprio,	mas	sim
à	coletividade.	Não	que	o	cidadão	não	poderá	se	beneficiar	do	resultado	de	sua	ação,
mas	 o	 foco	 é	 muito	 mais	 a	 coletividade	 do	 que	 ele	 próprio	 individualmente
considerado.	Percebe-se	que	a	concretização	da	cidadania	em	sentido	amplo	exige	a
atuação	 do	 indivíduo	 não	 apenas	 exigindo	 seus	 direitos	 fundamentais,	mas	 também



cumprindo	com	seus	deveres	fundamentais	em	benefício	da	coletividade.

5	A	preservação	do	meio	ambiente:	direito	e	dever	fundamental

Novamente	recorrendo-se	ao	caput	do	art.	225	da	Constituição	brasileira,	percebe-se,
em	 sua	 literalidade,	 que	 “todos	 têm	 direito	 ao	 meio	 ambiente	 ecologicamente
equilibrado”,	por	um	lado,	e	que	impõe-se	“ao	poder	público	e	à	coletividade	o	dever
de	defendê-lo	e	preservá-lo	para	as	presentes	e	futuras	gerações”	(BRASIL,	2015,	p.
46,	 grifo	 nosso).	 O	 texto	 constitucional	 brasileiro,	 desta	 forma,	 traz	 a	 previsão
explícita	de	que	o	meio	ambiente	é	um	direito	difuso	ao	mesmo	tempo	em	que	é	um
dever	 fundamental	 de	 todos	 –	 não	 apenas	 do	 Estado,	 mas	 também	 dos	 próprios
cidadãos.

Com	base	no	texto	constitucional	é	facilmente	compreensível	que	o	cidadão	brasileiro
tem	o	dever	 fundamental	 de	 preservar	 o	meio	 ambiente.	 Contudo,	 os	 resultados	 da
pesquisa	acima	apresentados	demonstram	que	 tal	dever	não	parece	ser	corretamente
concretizado.	Quando	se	analisam	as	perguntas	referentes	a	maiores	gastos	individuais
com	transporte	público	objetivando	a	redução	das	emissões	de	gases	de	efeito	estufa,
com	 a	 consequente	 preservação	 do	meio	 ambiente,	 verificou-se	 que	 o	 cidadão	 não
está	disposto	 a	 isso.	Da	mesma	maneira,	 quando	 se	verifica	que	poucos	 (9,4%)	 são
aqueles	que	participa(ra)m	de	audiências	públicas	ou	reuniões	populares	a	respeito	do
tema,	 vislumbra-se	 que	 o	 dever	 fundamental	 de	 defesa	 e	 preservação	 do	 meio
ambiente	não	está	sendo	realizado	por	parte	do	cidadão.

É	 nesse	 contexto	 que	 Ferreira	 (2011,	 p.	 4)	 fala	 a	 respeito	 da	 necessidade	 de	maior
participação	 social	 por	 parte	 do	 cidadão.	 O	 autor	 mostra	 que	 o	 conceito	 de
participação	pressupõe	verdadeira	“conduta	de	tomar	parte”,	o	que	implica	no	cidadão
sentir-se	como	parte	 integrante	do	processo	de	defesa	e	proteção	do	meio	ambiente.
Citando	Granzieira	(2010,	p.	64),	Ferreira	(2011,	p.	4)	afirma	que

dentro	deste	princípio	de	participação	 social	 esperam-se	duas	 condutas	da
coletividade:	(1)	respeito	as	normas	sobre	proteção	ambiental	e	(2)	cobrança
do	 Poder	 Público,	 por	 meio	 da	 sociedade	 civil	 organizada,	 de	 medidas
atinentes	 a	 solucionar	 as	 questões	 relativas	 ao	 meio	 ambiente,	 desde	 a
formulação	de	novas	regras,	como	a	atuação	efetiva	dos	órgãos	e	entidades
de	controle	ambiental,	na	luta	contra	a	degradação	e	a	poluição.

Nesse	 mesmo	 contexto,	 Garcia	 (2011,	 p.	 27)	 afirma	 que	 “as	 políticas	 ambientais
impostas	por	 este	 sentimento,	 alargado	 e	 aprofundado,	 de	 justiça,	 exigem	uma	base



generalizada	de	confiança	da	parte	da	comunidade,	sem	o	que	se	não	podem	realizar”.
Em	 outras	 palavras,	 o	 que	 a	 autora	 busca	 apresentar	 é	 que	 a	 justiça	 ambiental
pressupõe	 legitimidade12	 frente	 à	 sociedade,	 e	 é	 inegável	 que	 quanto	 maior	 a
aceitação	popular	de	uma	política	pública,	maior	será	o	engajamento	do	cidadão	em
fazer	com	que	a	mesma	se	concretize.

Contudo,	torna-se	necessário,	no	caso	brasileiro,	instigar	novas	formas	de	participação
social,	 posto	 que	 as	 formas	 atualmente	 vigentes	 não	 geram	 estímulo	 suficiente	 no
cidadão	para	que	este	venha	a	participar	e,	consequentemente,	a	exercer	o	seu	dever
fundamental	 em	 relação	 à	 proteção	 do	 meio	 ambiente.	 Uma	 das	 possibilidades	 de
ampliação	 da	 participação	 efetiva	 seria	 a	 instituição	 do	 que	Moro	 (2002)	 chama	de
cidadania	ativa.

Segundo	Moro	 (2002,	 p.	 6-7)	 o	 conceito	 tradicional	 de	 cidadania	 –	 que	 ele	 define
como	sendo	“o	pertencimento	a	uma	identidade	nacional,	que	é	posta	em	prática	por
meio	 de	 um	 conjunto	 de	 direitos	 e	 deveres	 que	 regulam	 o	 relacionamento	 entre	 o
Estado	 e	 os	 indivíduos	 ou	 grupos	 sociais”	 –	 está	 em	 xeque.	 A	 comprovação	 da
falência	desse	conceito	de	cidadania	mais	tradicional,	ou	seja,	a	fragilização	cada	vez
maior	dos	laços	existentes	entre	Estado	e	cidadão13	se	dá,	na	visão	do	autor,	a	partir
dos	 seguintes	 fatos:	 a)	 a	 globalização,	 por	 um	 lado,	 e	 aquilo	 que	 ele	 chama	 de
“localização”,	 por	 outro;	 b)	 a	 crise	 da	 efetividade	 das	 instituições	 públicas	 em	 sua
capacidade	de	administrar	problemas	sociais,	de	prevenir	e	solucionar	conflitos	e	de
implementar	os	direitos	dos	cidadãos;	c)	as	constantes	migrações,	que	fazem	com	que
surja	o	questionamento	a	respeito	e	quem	tem	direitos	no	Estado	nacional;	d)	a	falta
de	 consenso	 das	 instituições	 políticas	 na	 democracia	 representativa,	 o	 que	 pode	 ser
mostrado,	por	exemplo,	pela	falta	de	confiança	nos	líderes	político-partidários	ou	na
queda	acentuada	de	participação	eleitoral;	e)	a	própria	crise	dos	sistemas	tradicionais
de	bem-estar	social.

No	lugar	dessa	cidadania	“tradicional”,	que	não	mais	possibilita	ao	indivíduo	ser	um
cidadão	 por	 completo,	 o	 autor	 propõe	 a	 cidadania	 ativa,	 ou	 seja,	 propõe-se	 que	 a
cidadania	passe	a	ser	entendida	como	“o	exercício	de	poderes	e	responsabilidades	por
parte	 dos	 cidadãos	 na	 arena	 das	 políticas	 públicas,	 no	 contexto	 da	 governança”
(MORO,	 2002,	 p.	 7,	 grifo	 nosso).	 Em	 outras	 palavras,	 a	 proposta	 é	 que	 o	 cidadão
tenha	real	voz	ativa	no	processo	de	criação	de	políticas	públicas	de	maneira	que	sua
voz	seja	ouvida	pelos	órgãos	estatais,	o	que	não	ocorre	no	atual	modelo	de	cidadania
em	 vigor.	 Daí	 a	 importância	 dada	 à	 participação	 social	 nas	 políticas	 públicas:	 a
cidadania	ativa	só	existirá	realmente	quando	houver	participação	do	cidadão	em	todas
as	 etapas	 de	 desenvolvimento	 das	 políticas	 públicas,	 quais	 sejam,	 a	 formação	 da
agenda,	 o	 planejamento,	 a	 tomada	 de	 decisão,	 a	 implementação	 e	 a	 avaliação	 dos
resultados	(MORO,	2002,	p.	13).



A	cidadania	ativa,	portanto,	é	a	“capacidade	dos	cidadãos	de	se	auto-organizarem	em
uma	 multiplicidade	 de	 formas,	 de	 mobilizar	 recursos	 e	 de	 exercer	 poderes	 para	 a
proteção	de	seus	direitos	na	arena	das	políticas	públicas	com	o	objetivo	de	atingir	o
bem	comum”	(MORO,	2002,	p.	8).	Na	mesma	direção,	Garcia	(2011,	p.	33,	grifos	no
original),	ao	 falar	a	 respeito	da	nova	postura	que	o	Estado	precisa	 ter	no	sentido	de
aumentar	a	participação	popular,	afirma	que	“a	realização	do	direito	fundamental	ao
ambiente,	 um	 direito	 de	 solidariedade	 [...]	 implica	 uma	 nova	 forma	 de	 agir
politicamente,	através	de	um	poder	estadual	novo,	o	poder	de	governança,	 traçando,
acompanhando	e	executando	políticas	públicas,	voltadas	para	o	futuro”.

O	que	se	pretende	com	o	conceito	de	cidadania	ativa	é	realizar	o	empoderamento	do
cidadão	de	maneira	que	ele	possa	cumprir	seu	dever	fundamental	de	proteção	do	meio
ambiente.	No	contexto	da	cidadania	atual,	a	despeito	das	inúmeras	possibilidades	de
participação	existentes	no	âmbito	da	Constituição	brasileira	–	Lopes	(2006,	p.	25-7)
apresenta	 30	 possibilidades	 constitucionais	 do	 exercício	 do	 poder	 por	 parte	 do
cidadão,	seja	de	maneira	direta	ou	indireta	–,	o	que	se	vislumbra	na	prática	é	que	de
maneira	geral	a	participação	social	 se	 restringe	ao	ato	de	votar.	Em	outras	palavras,
está-se	 a	 afirmar	 que	 o	 cidadão	 não	 se	 utiliza	 de	 outros	 canais	 constitucional	 e
legalmente	 estabelecidos	 para	 exercer	 o	 seu	 direito	 de	 exprimir	 suas	 ideias	 e	 de
pressionar	o	Estado	que	não	no	momento	eleitoral	–	e	mesmo	o	voto,	mecanismo	de
participação	por	excelência	e	que	define	o	exercício	do	poder	popular	em	um	Estado
democrático	de	direito,	tem	sido	cada	vez	mais	desprezado	pelo	cidadão	brasileiro14.

Um	 exemplo	 da	 não-importância	 que	 o	 cidadão	 brasileiro	 dá	 a	 outras	 formas	 de
participação	que	não	a	eleitoral	é	o	acesso	às	audiências	públicas	virtuais	realizadas
pelo	 Senado	 Federal	 brasileiro.	 Esta	 Casa	 legislativa,	 em	 sua	 página	 do	Facebook,
constantemente	 convida	 o	 cidadão	 a	 participar	 de	 audiências	 e	 a	 deixar,	 em	 fóruns
próprios,	sua	opinião	sobre	os	temas	que	lá	se	encontram	em	debate.	A	esse	respeito
Oliveira	e	Rodegheri	(2014,	p.	815)	fazem	uma	análise	positiva	da	expansão	do	uso
da	 internet	 como	 mecanismo	 de	 acesso	 ao	 Estado,	 ou	 seja,	 como	 mecanismo	 de
exercício	 da	 cidadania,	 citando	 as	 ações	 do	 Senado	 Federal	 para	 expandir	 as
possibilidades	 de	 acesso.	 Informam	 os	 autores	 que	 “ao	 navegar	 pelo	 ‘Portal	 da
Transparência’	 encontra-se	o	 ‘Portal	 e-cidadania’	que	almeja	estimular	 e	possibilitar
maior	 participação	 dos	 cidadãos	 nas	 atividades	 legislativas,	 orçamentárias,	 de
fiscalização	 e	 de	 representação	 do	 Senado	 Federal”.	 Dentre	 outras	 iniciativas
destacadas	 pelos	 autores	 chama	 a	 atenção	 o	 aplicativo	 e-legislação,	 que	 pretende
“abrir	um	espaço	para	que	o	cibernauta	possa	propor	um	projeto	de	lei.	As	ideias	que
obtiverem	maior	apoio	popular	serão	encaminhadas	para	a	avaliação	dos	Senadores	da
Comissão	 de	 Direitos	 Humanos	 e	 Legislação	 Participativa	 –	 CDH”.	 Os	 autores
informam	que	qualquer	cidadão	pode,	pelo	aplicativo,	 lançar	pela	plataforma	virtual
uma	proposta	de	nova	legislação	e	que	a	mesma,	desde	que	receba	no	mínimo	20.000



apoios,	é	enviada	à	CDH.	Assim,

com	o	 advento	 dessa	 forma	 de	 participação	 popular	online	 ̧	 aumenta-se	 a
importância	 dos	 projetos	 de	 lei	 acima	 tratados,	 uma	 vez	 que,
independentemente	 da	 regulamentação	 –	 e	 também	 do	 interesse	 dos
parlamentares	 em	 aprovarem	 os	 referidos	 projetos	 –	 o	 próprio	 site	 do
Senado	Federal	já	traz	a	alternativa	para	facilitar	elaboração	de	projetos	de
lei	 pelos	 cibernautas	 (OLIVEIRA;	RODEGHERI,	 2014,	 p.	 815,	 grifos	 no
original).

Percebe-se	 que	 o	 Senado	 Federal	 brasileiro	 busca	 utilizar	 a	 internet	 como	meio	 de
garantir	 o	 acesso	 à	 informação	 e	 à	 participação,	 reforçando,	 consequentemente,	 a
cidadania.	 Contudo,	 ainda	 que	 existam	 tais	 iniciativas,	 é	 necessário	 destacar	 que
continuam	 a	 existir	 inúmeros	 entraves,	 especificamente	 relacionados	 às	 condições
socioeconômicas,	 os	 quais	 dificultam	 a	 concretização	 da	 cidadania	 pela	 via
informática.	A	respeito	dessa	dificuldade	do	cidadão	em	exercer	a	cidadania	para	além
do	momento	eleitoral,	em	outro	estudo	(SILVA,	2015a,	p.	7-9)	mostrou-se	que	um	dos
mecanismos	 mais	 divulgados	 para	 que	 o	 cidadão	 possa	 ter	 acesso	 às	 informações
estatais	 –	 a	Lei	 de	Acesso	 à	 Informação	 –	 é	 elitizado	 em	 termos	 socioeconômicos,
fazendo	com	que	na	prática	apenas	uma	ínfima	parcela	da	sociedade	brasileira	tenha
acesso	a	tais	dados.	Da	mesma	maneira,	outras	formas	de	acesso	cidadão	ao	Estado	–
tais	como	a	acima	citada,	do	Senado	Federal	–	apresentam-se	como	difíceis	para	boa
parcela	da	sociedade	brasileira,	pois	ainda	que	haja	a	previsão	legal	para	tal	acesso	o
mesmo	é	dificultado	dadas	as	condições	socioeconômicas	do	Brasil.

Consequentemente,	se	o	cidadão	não	possui	mecanismos	efetivos	para	participar,	não
poderá	 concretizar	 seu	 dever	 fundamental	 –	 especialmente	 porque	 não	 se	 devem
entender	os	deveres	fundamentais	como	a	“soma	dos	pressupostos	éticos	da	vigência
da	 própria	 constituição	 ou	 de	meros	 deveres	morais”	 (NABAIS,	 2007,	 p.	 220),	 ou
seja,	não	se	podem	esperar	que	o	cumprimento	de	um	dever	fundamental	seja	baseado
em	outros	elementos	que	não	jurídicos.	Não	se	pode	pretender	que	o	cidadão	proteja	o
meio	 ambiente	 porque	 seja	 cool,	 ou	 porque	 ele	 se	 sinta	 moralmente	 compelido	 a
protegê-lo,	ou	ainda	que	o	faça	para	que	venha	a	ser	bem-visto	pelos	seus	pares:	tais
ações	não	apenas	podem	ser	variáveis	no	tempo	–	ou	seja,	em	um	primeiro	momento
o	 cidadão,	 por	 motivos	 quaisquer,	 protege	 o	 meio	 ambiente,	 mas	 em	 um	 segundo
momento	 não	 o	 faz	 –	 mas	 também,	 e	 principalmente,	 porque	 a	 proteção	 ao	 meio
ambiente	é	um	dever	jurídico,	é	dever	fundamental	constitucionalmente	estabelecido,
cabendo	ao	cidadão,	portanto,	arcar	com	os	ônus	da	vida	em	sociedade	por	meio	de
ações	que	visem	à	proteção	e	defesa	do	meio	ambiente.

É	 necessário,	 portanto,	 que	 o	 Estado	 dê	 condições	 para	 que	 o	 cidadão	 exerça	 seu



dever	fundamental	de	proteção	do	meio	ambiente.	Não	se	pode,	por	um	lado,	exigir	o
cumprimento	de	tal	dever	se,	por	outro,	os	canais	de	acesso	e	de	exercício	do	dever
fundamental	 não	 existirem,	 ou	 se	 forem	 limitados	 pelo	 próprio	 Estado	 como	 o	 são
hoje	no	que	concerne	ao	processo	de	implantação	das	políticas	públicas.

Desta	maneira,	apenas	realizando	o	empoderamento	do	cidadão	por	meio	da	ideia	de
cidadania	ativa	–	e	desde	que	esta	pressuponha	a	efetiva	participação	do	cidadão	em
todas	 as	 etapas	 do	 processo	 de	 estabelecimento	 de	 uma	 política	 pública,	 conforme
exposto	supra	 –	 será	possível	 fazer	 com	que	o	dever	 fundamental	de	proteção	e	de
defesa	do	meio	ambiente	venha	a	ser	concretizado.	Apenas	com	a	alteração	do	quadro
institucional	 de	 participação	 será	 possível	 vislumbrar,	 na	 prática,	 a	 ideia	 de	 agir
coletivo,	assim	definido	por	Garcia	(2011,	p.	31):

A	acção	responsável	de	cada	um	modela-se	na	solidariedade	que	funda	uma
partilha,	 sincrónica	e	diacrónica,	do	bem	e	do	mal,	uma	solidariedade	que
dá	 à	 responsabilidade	 uma	 dimensão	 comunitária,	 já	 que	 cada	 um,	 na
singularidade	do	agir,	participa	de	uma	tarefa	que	a	todos	respeita.

Enquanto	não	 existirem	condições	para	o	 exercício	pleno	da	 cidadania	por	meio	de
decisões	na	área	das	políticas	públicas	que	efetivamente	contem	com	a	participação
do	 indivíduo,	 a	 defesa	 e	 proteção	 do	 meio	 ambiente,	 entendidas	 como	 um	 dos
pressupostos	da	dignidade	humana	insculpida	no	inciso	III	do	art.	1º	da	Constituição
brasileira,	 continuarão	 sendo	 deficientes,	 posto	 que	 despidas	 da	 faceta	 do	 dever
fundamental	 exercido	 pelo	 próprio	 cidadão.	 Sem	 deveres	 fundamentais	 exercidos
pelos	cidadãos	o	viés	assistencialista	e	paternalista	–	males	dos	quais	o	Brasil	precisa
urgentemente	 se	 ver	 livre	 –	 tenderá	 a	 se	 perpetuar	 na	 sociedade	 brasileira,	 com
consequente	fortalecimento	do	“cidadão	irresponsável”,	passivo,	no	âmbito	coletivo.

6	Conclusões

É	inegável	que	sem	um	meio	ambiente	ecologicamente	equilibrado	o	ser	humano	não
consegue	 sobreviver.	 Ao	 depender	 dos	 recursos	 naturais	 disponíveis,	 muitos	 deles
não-renováveis,	 torna-se	premente	ao	ser	humano	a	sua	preservação	e	seu	bom	uso,
especialmente	 dada	 a	 situação	 de	 super	 –	 ou	 até	 hiper	 –	 população	 na	 qual	 a	 raça
humana	atualmente	se	encontra.

Neste	 contexto,	 o	 estabelecimento	 constitucional	 de	 que	 este	 meio	 ambiente
ecologicamente	 equilibrado	 é	 um	 direito	 de	 todos	 os	 brasileiros	 se	 mostra	 como
mecanismo	inexorável	na	busca	por	condições	ambientalmente	melhores	de	vida.	É,



nas	 palavras	 do	 Prof.	 Jorge	Miranda	 (2014,	 p.	 46,	 grifo	 no	 original),	 a	 tomada	 de
“consciência	 de	 que	 o	 Estado	 social	 tem	 de	 ser	 também	 um	 Estado	 ambiental”,
complementando-se	 que	 “o	 futuro	 do	 Homem	 não	 pode	 deixar	 de	 estar
indissociavelmente	 ligado	ao	 futuro	da	Terra”	 (SILVA,	Vasco	Pereira	da,	 citado	por
MIRANDA,	2014,	p.	46).	Atento	a	tal	necessidade,	o	legislador	constituinte	originário
de	 1987-88	 incluiu	 o	 art.	 225	 na	 Constituição	 brasileira,	 o	 qual,	 ainda	 que	 não	 se
encontre	formalmente	no	Título	II,	sem	dúvida	alguma	garante	o	direito	fundamental
ao	meio	ambiente	ecologicamente	equilibrado.

Mais	 que	 isso,	 entretanto,	 foi	 a	 inclusão,	 no	 texto	 constitucional,	 da	 ideia	 de	 que	 a
proteção	e	defesa	do	meio	ambiente	é	um	dever	do	Estado	e	da	sociedade,	de	maneira
que	compete	a	 todos	os	cidadãos,	 individual	e	coletivamente,	o	dever	de	proteger	e
defender	o	meio	ambiente	não	apenas	para	si	mesmos,	mas	também	para	as	próximas
gerações.	 Desta	 maneira,	 vislumbra-se	 que	 é	 dever	 de	 cada	 um	 realizar	 ações	 que
concretizem	o	previsto	no	art.	225	do	texto	constitucional.

Uma	 das	 formas	 de	 participação	 social	 com	 vistas	 ao	 cumprimento	 do	 dever
fundamental	de	proteção	e	defesa	do	meio	ambiente	diz	respeito	às	políticas	públicas,
já	que	é	por	elas	que	o	Estado	concretiza	seus	objetivos.	Nesse	sentido,	verifica-se	que
o	 Brasil	 não	 garante	 efetivamente	 aos	 cidadãos	 a	 possibilidade	 de	 participação	 no
processo	 de	 criação	 e	 implementação	 de	 uma	 política	 pública,	 o	 que	 limita,	 se	 não
impede,	o	cumprimento	do	dever	fundamental	por	parte	do	cidadão.

Assim,	defende-se	aqui	o	estabelecimento	de	um	novo	critério	de	cidadania,	intitulado
cidadania	ativa,	que	permita	ao	cidadão	interferir	diretamente	no	processo	de	tomada
de	 decisão	 das	 políticas	 públicas.	Apenas	 desta	maneira,	 empoderando	 realmente	 o
cidadão	 e	 permitindo	 que	 o	 mesmo	 defina	 os	 rumos	 das	 políticas	 públicas
relacionadas	 ao	 meio	 ambiente,	 será	 possível	 fazer	 com	 que	 o	 dever	 fundamental
expresso	no	art.	225	da	Constituição	brasileira	seja	cumprido	por	parte	dos	cidadãos.
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1	Algumas	perguntas	do	questionário	 têm	outras	opções	de	resposta	que	não	sim	ou
não.	 Por	 exemplo,	 a	 pergunta	32,	 cujo	 comando	diz	 “Você̂	 leva	 sua	própria	 garrafa
d’água	ou	usa	 copos	plásticos	 descartáveis	 no	 trabalho	 e/ou	na	 escola?”,	 traz	 como
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possibilidades	 de	 resposta	 as	 opções	 “a)	 Tenho	 minha	 própria	 garrafa”	 e	 “b)	 Uso
copos	descartáveis”.	Contudo,	ainda	que	as	possibilidades	de	respostas	não	sejam	sim
ou	 não,	 tais	 perguntas	 continuam	 sendo	 metodologicamente	 caracterizadas	 como
dicotômicas.

2	Marconi	e	Lakatos	(2002,	p.	103)	chamam	este	tipo	de	pergunta	de	perguntas	com
mostruário.

3	Por	exemplo:	a	pergunta	24	traz	o	comando	“Você̂	sabe	o	que	significa	a	expressão
‘aquecimento	global’?”,	com	as	opções	de	resposta	“a)	Sim”	e	“b)	Não”.	Obviamente,
se	o	respondente	escolher	a	opção	“não”,	não	faz	sentido	ele	responder	à	pergunta	25,
que	traz	o	comando	“Indique	uma	ou	mais	causas	do	aquecimento	global”.

4	Tal	porcentagem	se	refere	ao	somatório	dos	jovens	de	16	a	18	anos	–	12,6%	–	com
os	jovens	de	18	a	25	anos	–	34,5%.	Se	for	somado	a	este	total	os	jovens	de	25	a	30
anos,	que	correspondem	a	15,9%	dos	respondentes,	tem-se	o	total	de	63%.	Por	outro
lado,	é	de	se	destacar	que	21%	dos	respondentes	declararam	ter	mais	de	40	anos.

5	Conforme	o	inciso	I	do	art.	1º	da	Lei	nº	12.255,	de	15	de	junho	de	2010,	o	valor	do
salário	mínimo	no	ano	de	2010	era	de	R$	510,00	(quinhentos	e	dez	reais).

6	 Esta	 porcentagem	 corresponde	 ao	 somatório	 daqueles	 que	 declararam	 ter	 ensino
básico	 incompleto	 ou	 completo	 e	 ensino	médio	 incompleto	 ou	 completo.	 Se	 forem
somados	aqueles	que	declararam	ter	ensino	superior	incompleto	–	seriam	pessoas	que
possuem	apenas	o	ensino	médio	completo	–	a	porcentagem	sobe	para	93,3%.

7	 É	 interessante	 notar	 que	 94,7%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 enxergar	 relação
explícita	 entre	 o	 desmatamento	 e	 as	 enchentes	 que	 castigam	 constantemente	 as
cidades	(LIMA	JÚNIOR;	SILVA;	LÁZARO,	2011,	p.	190).

8	Ainda	no	âmbito	da	energia	elétrica,	70,6%	dos	respondentes	não	apoiam	a	ideia	de
construção	 de	 usinas	 nucleares	 para	 a	 obtenção	 de	 energia.	 Isso	 é	 explicado	 pelos
próprios	 respondentes,	 quando	 78,2%	 destes	 afirmaram	 que	 usinas	 nucleares	 são
capazes	 de	 destruir	 o	meio	 ambiente	 (LIMA	 JÚNIOR;	 SILVA;	 LÁZARO,	 2011,	 p.
178-9).

9	Pela	leitura	da	Constituição	percebe-se,	claramente,	que	o	direito	ao	meio	ambiente
ecologicamente	 equilibrado	 não	 consta	 de	 seu	 Título	 II,	 o	 qual	 traz	 os	 direitos	 e
garantias	fundamentais.	Contudo,	em	termos	doutrinários	é	assentado	que	o	direito	ao
meio	 ambiente	 ecologicamente	 equilibrado	 é	 um	 direito	 fundamental	 de	 terceira
dimensão,	os	quais	são	chamados	de	direitos	de	titularidade	difusa	ou	coletiva.	Nesse



sentido,	 Mendes	 (2014,	 p.	 186,	 grifo	 nosso)	 afirma	 que	 os	 direitos	 de	 terceira
dimensão	 “são	 concebidos	 para	 a	 proteção	 não	 do	 homem	 isoladamente,	 mas	 de
coletividades,	 de	 grupos.	 Tem-se,	 aqui,	 o	 direito	 à	 paz,	 ao	 desenvolvimento,	 à
qualidade	do	meio	ambiente,	 à	 conservação	do	patrimônio	histórico	 e	 cultural”.	Ao
mesmo	 tempo,	 e	da	mesma	maneira,	Ferreira	Filho	 (2012,	p.	267)	 estabelece	que	o
direito	ao	meio	ambiente	seria	um	direito	de	solidariedade,	 já	que	o	meio	ambiente
equilibrado	seria	um	direito	pertencente	“a	uma	coletividade	enquanto	tal”.

10	 O	 caput	 do	 art.	 225	 também	 traz	 embutido	 em	 si	 a	 ideia	 de	 responsabilidade
intergeracional.	 Como	 tal	 tema	 não	 é	 o	 foco	 deste	 texto,	 o	 mesmo	 não	 será	 aqui
debatido	em	profundidade;	basta	que	 se	 compreenda	 tal	 responsabilidade	não	como
um	direito	das	gerações	futuras	–	posto	que,	inexistentes	faticamente,	não	podem	ser
titulares	de	direitos	–,	mas	sim	como	outro	dever	fundamental	das	gerações	presentes.
A	esse	respeito	ver	Miranda,	2014,	p.	45	e	ss.

11	Conforme	Nabais	 (2007,	p.	200),	 “as	constituições	 [do	período	do	pós-guerra	 ...]
preocuparam-se	de	uma	maneira	dominante,	ou	mesmo	praticamente	exclusiva,	com
os	direitos	fundamentais	ou	com	os	limites	ao(s)	poder(es)	em	que	estes	se	traduzem,
deixando	 por	 conseguinte,	 ao	 menos	 aparentemente,	 na	 sombra	 os	 deveres
fundamentais,	 esquecendo	 assim	 a	 responsabilidade	 comunitária	 que	 faz	 dos
indivíduos	seres	simultaneamente	livres	e	responsáveis,	ou	seja,	pessoas”.

12	Não	 se	deve	 entender	o	 termo	 legitimidade	 como	 sendo	 sinônimo	de	 legalidade.
Por	legalidade	entende-se	exclusivamente	aquilo	que	está	em	conformidade	com	a	lei;
já	a	legitimidade	pressupõe	a	aceitação	–	podendo,	inclusive,	aceitar-se	algo	que	seja
ilegal.	Para	a	correta	diferenciação	entre	os	dois	termos,	ver	os	verbetes	“legalidade”	e
“legitimidade”	 no	 Dicionário	 de	 política	 (BOBBIO;	 MATTEUCCI;	 PASQUINO,
1998).

13	No	âmbito	deste	texto	a	comprovação	da	falência	da	cidadania	tradicional	no	caso
brasileiro	pode	ser	comprovada	a	partir	do	número	de	cidadãos	que	participa(ra)m	de
audiências	 públicas	 ou	 reuniões	 populares:	 apenas	 9,4%	 dos	 respondentes	 já
participaram	de	tais	eventos	com	o	objetivo	de	debater	a	proteção	do	meio	ambiente.
Em	 consonância,	 apenas	 5,9%	 dos	 respondentes	 afirmaram	 ter	 conhecimento	 da
realização	 de	 audiências	 públicas	 em	 suas	 cidades	 (LIMA	 JÚNIOR;	 SILVA;
LÁZARO,	2011,	p.	158-9).

14	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).
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